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Læsevejledning 

Til denne rapport følger en bilagsrapport ”Bilagsrapport til erfaringsopsamling i forbindelse med udbredelse 

af telemedicinsk hjemmemonitorering”, hvor alle tilhørende bilag findes. Rapporten er inddelt i syv kapitler 

inklusiv Resumé og Litteraturliste. I Indholdsfortegnelsen ses et overblik over de enkelte kapitler samt un-

derafsnit. Figurer og tabeller er angivet med forskellige numre ift. den rækkefølge de optræder i. Oversigt 

over disse kan findes umiddelbart efter indholdsfortegnelsen. Ved kildehenvisninger er Harvard-metoden 

anvendt.  
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MAST: Model for ASsessment of Telemedicine 
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RCT: Randomised Controlled Trial   
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 Resumé 1
 

Formål 

Det overordnede mål med denne rapport er at beskrive de hidtidige erfaringer med telemedicinsk hjemmemo-
nitorering i henhold til Model for ASsessment of Telemedicine (MAST), således at der skabes et fælles videns-
grundlag for parterne i National koordinationsgruppe for telemedicin ift. evidens og potentielle effekter ved 
telemedicinsk hjemmemonitorering. Der indgår tre delelementer i rapporten: 

• Delopgave 1: En litteraturgennemgang, der belyser evidensen af telemedicinsk hjemmemonitorering i 
dansk og international litteratur. 

• Delopgave 2: En status på nationale telemedicinske projekter omhandlende hjemmemonitorering (ba-
seret på MedComs database over danske telemedicinprojekter) 

• Delopgave 3: En beskrivelse af 11 udvalgte projekter (8 danske og 3 udenlandske) iht. MAST. 
 

Afgrænsning 

I erfaringsopsamlingen medtages erfaringer med telemedicinsk hjemmemonitorering, der er i overensstemmel-
se med den valgte definition: Teknologier, hvor data fra hjemmemonitoreringen overføres digitalt fra patien-
tens/borgerens hjem til en central enhed, hvorefter sundhedspersonale anvender de indsendte data i kliniske 
beslutninger. 
 

Litteraturgennemgangen blev afgrænset til at omhandle patienter med KOL, diabetes eller hjertesvigt, mens 
delopgave 3 blev afgrænset til 11 udvalgte projekter (udvalgt af National koordinationsgruppe for telemedicin). 
 

Metode 

• Delopgave 1 – Litteraturgennemgang: Der blev søgt i Medline/Pubmed og Cochrane Library efter artik-
ler på engelsk og nordiske sprog. Der blev afgrænset til nyere (2012-2014) reviews/oversigtsartikler af 
studier med fokus på telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter/borgere med KOL, diabetes mel-
litus eller hjertesvigt, hvor metoden var velbeskrevet.  

• Delopgave 2- Status på nationale telemedicinske projekter omhandlende telemedicinsk hjemmemoni-
torering: Der blev foretaget en struktureret gennemgang af projekterne i MedComs database over te-
lemedicinprojekter (Telemedicinsk Landkort). Alle projekter blev gennemlæst og sorteret ud fra, om 
løsningen inkludererede telemedicinsk hjemmemonitorering. 

• Delopgave 3 - Beskrivelse af udvalgte projekter: Hvert enkelt projekt blev gennemgået og beskrevet ud 
fra MAST. Pga. sparsomme oplysninger i MedComs database blev der taget kontakt til projektdeltagere 
fra de danske projekter for at indsamle yderligere oplysninger.  

 

Resultater  

Delopgave 1 
Resultaterne skal generelt tolkes med forsigtighed, grundet heterogenitet og metodiske problemstillinger i pri-
mærstudierne. Desuden skal man være forsigtig med at overføre resultaterne fra udlandet til danske forhold, 
da sundhedsvæsenets organisering, den tekniske infrastruktur og geografiske afstande varierer fra land til land. 
Opsummerende viser gennemgangen af 14 review-artikler ingen negative kliniske effekter. Følgende resultater 
blev fundet for telemedicinsk hjemmemonitorering sammenlignet med vanlig praksis inden for de tre sygdoms-
grupper: 

• KOL: Telemedicinsk hjemmemonitorering har en positiv eller ingen effekt på indlæggelsesmønsteret, 
livskvalitet samt forværring i KOL og ingen effekt på mortalitet. Der blev fundet en positiv effekt på pa-
tienttilfredsheden og lavere omkostninger, men sidstnævnte skal tolkes med forsigtighed. 

• Diabetes: De to reviews viser blandede resultaterne for langtidsblodsukker. 
• Hjertesvigt: Af de seks inkluderede reviews viser de fleste en reduktion i dødeligheden. Det samme bil-

lede viser studierne ift. effekten på indlæggelsesmønsteret. Der er muligvis en positiv effekt på livskva-
liteten, mens der blev fundet modstridende resultater for de økonomiske konsekvenser. 

 

Delopgave 2: 
Gennemgangen af MedComs database har vist, at der i Danmark er 45 telemedicinske initiativer inden for 
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hjemmemonitorering. Størstedelen af alle initiativerne sker i monosektorielt hospitalsregi (ca. 53 %). Hovedpar-
ten af de tværsektorielle projekter tager enten afsæt i et samarbejde mellem kommune og region (hospital) (50 
%) eller mellem disse og praktiserende læger (ca. 44 %). De fleste projekter er igangværende (53 %), og 40 % 
kategoriseres som ”drift”, 58 % kategoriseres som ”projekt” og 2 % som ”udbredelse”. 
 

Ud fra informationerne i databasen har det ikke været muligt at danne et overblik over, hvor modne de anvend-
te teknologier er, og hvilke gevinster telemedicinsk hjemmemonitorering resulterer i. 
 

Delopgave 3: 
Af de otte danske projekter forelå der kun evalueringer for tre, som overordnet har vist følgende: 

• Hjemmemonitorering af ICD- og pacemakerpatienter: Løsningen vurderes at have fordele for patientsik-
kerhed og kvaliteten, og bl.a. at gøre patienterne mere trygge. Der er dog betydelige hardware-
investeringer, og der skønnes at være en besparelse på seks medarbejdere på landsplan.  

• Hjerteinsufficiens Telemedicin (HIT): Udfordringer med driftssikkerheden har resulteret i, at der har været 
perioder med pauser i brugen af løsningen. Personalet peger både på fordele og ulemper ift. patientsik-
kerheden, og løsningen vurderes bl.a. at bidrage til patienternes/borgernes egenomsorg. Det er uvist, om 
løsningen har resulteret i accelererede forløb, og det har ikke været muligt at konkludere på økonomide-
len pga. datagrundlaget. Personalet er positive overfor konceptet, men systemet lever ikke op til forvent-
ningerne. 

• Epitalet (evalueringen er baseret på foreløbige analyser): Patientsikkerheden vurderes at være forbedret, 
og i en foreløbig analyse af 22 patienter/borgere med KOL skønnes løsningen at have forebygget 27 ind-
læggelser på 6 mdr. Borgerne er generelt positive, og der er økonomiske gevinster i form af afværgede 
indlæggelser, men datagrundlaget er svagt. 
 

Der er i alle projekter tale om lavt evidensniveau (der er ikke foretaget egentlige effektmålinger), og for ICD- og 
pacemakerprojektet er evalueringen muligvis forældet. Resultaterne er derfor behæftet med stor usikkerhed.  
 

De resterende danske projekter er alle igangværende projekter, hvorfor der ved udarbejdelsen af denne erfa-
ringsopsamling endnu ikke forelå resultater om effekterne. Baseret på midlertidige erfaringer har der i ACCESS-
projektet og projektet om hjemmeblodtryksmåling været udfordringer med driftssikkerhed og dækning.  
 

I de udenlandske studier er resultaterne kun i begrænset omfang positive ift. telemedicinsk hjemmemonitore-
ring, da kun Whole System Demonstrator (WSD) har vist positive kliniske gevinster, mens man i KOL-projektet i 
Telescot kun har fundet positive effekter ift. patienternes og personalets holdning. Man skal dog være påpasse-
lig med at overføre resultaterne til danske forhold, da sundhedsvæsenet er organiseret anderledes i Skotland 
og England. 
 

Konklusion 

Der er flere metodiske forbehold i de tre delopgaver, som primært består i, at der anvendes forskellig termino-
logi og definitioner inden for området. Forbeholdene vurderes dog ikke at have indflydelse på de overordnede 
resultater og den overordnede konklusion. Det konkluderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er et tilstræk-
keligt erfaringsgrundlag til at kunne udtale sig generelt om effekter ved telemedicinsk hjemmemonitorering, 
udover at ingen af delopgaverne har vist negative kliniske effekter. Manglende generelle resultater kan skyldes, 
at interventionerne og sygdomsgrupperne er for heterogene til at kunne generalisere effekterne.  
Bortset fra telemedicinsk hjemmemonitorering til hjertesvigtpatienter, hvor interventionen synes at reducere 
dødelighed og indlæggelser, viser litteraturgennemgangen forskellige og modstridende resultater, og der er 
generelt metodiske problemstillinger i primærstudierne. For de 45 registrerede projekter omhandlende tele-
medicinsk hjemmemonitorering i Danmark, forelå der i MedComs database ikke dokumentation for effekterne, 
hvilket dog heller ikke har været hovedformålet med databasen. Af de udvalgte projekter forelå der kun eva-
lueringer fra tre danske og to udenlandske projekter, hvoraf de danske er på et lavt evidensniveau. Det ene 
udenlandske studie har vist positive kliniske effekter, men resultaterne kan ikke direkte overføres til danske 
forhold. I de kommende år vil der til gengæld foreligge flere studier på området, men ny forskning vil stadig 
være nødvendig, for at kortlægge især de organisatoriske og økonomiske effekter ved telemedicinsk hjemme-
monitorering. 
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 Introduktion 2

2.1 Baggrund 
Den demografiske udvikling i Danmark er en stadig voksende udfordring, da den ældre befolkning bliver 

større, imens den arbejdsdygtige andel bliver mindre. Denne udvikling vil betyde, at antallet af personer 

med kroniske sygdomme vil stige, da risikoen for at få en kronisk sygdom forøges med alderen. I Den natio-

nale handlingsplan for udbredelse af telemedicin fra 2012 beskrives denne udfordring og behovet for bedre 

ressourceudnyttelse i den offentlige sektor. Det forventes, at telemedicin kan bidrage hertil, men der er 

behov for at afprøve telemedicin i storskalaprojekter for at kunne dokumentere effekterne samt for at 

kunne afdække og løse eventuelle udfordringer. Når disse erfaringer foreligger, kan der dannes et beslut-

ningsgrundlag for en national satsning på telemedicin (Danske Regioner et al., 2012).  

 

Efterfølgende har regeringen, KL og Danske Regioner udarbejdet en fælles-offentlig strategi for digital vel-

færd. Denne indeholder en række initiativer inden for syv forskellige fokusområder, herunder for udbredel-

sen af telemedicin i hele landet (Regeringen et al., 2013). 

Et af initiativerne (initiativ 1.1c) inden for dette fokusområde er at beskrive en dansk model for udbredelse 

af telemedicinsk hjemmemonitorering. Modellen anses som nødvendig for at udbrede den bedste praksis 

samt at udnytte erfaringer på tværs af sundhedsvæsenet. Ønsket er, at modellen skal understøtte en vis 

standardisering, således at opgavefordelingen mellem aktørerne fra de forskellige sektorer ensrettes over 

hele landet (Kommunernes Landsforening (KL) et al., 2013).  

 

I modellen ønsker man at tage udgangspunkt i hidtidige erfaringer med telemedicinsk hjemmemonitering i 

ind- og udland. Derfor efterspørges en struktureret erfaringsopsamling baseret på Model for ASsessment of 

Telemedicine (MAST) (Kidholm et al., 2012), som skal kortlægge de eksisterende erfaringer med telemedi-

cinsk hjemmemonitorering. Erfaringsopsamlingen skal således skabe et fælles vidensgrundlag for parterne i 

National koordinationsgruppe for telemedicin ift. evidens og potentielle effekter ved telemedicinsk hjem-

memonitorering samt skabe grundlag for den videre udbredelse af løsninger for telemedicinsk hjemmemo-

nitorering i Danmark (Kommunernes Landsforening (KL) et al., 2013). 

 

2.2 Formål og mål 
Det overordnede mål med denne rapport består i at beskrive hidtidige erfaringer med telemedicinsk 

hjemmemonitorering i henhold til MAST. Rapporten vil synligøre evidensen og dokumentationen, der fin-

des indenfor telemedicinsk hjemmemonitorering i Danmark og udlandet.  Denne erfaringsopsamling skal 

danne grundlaget for en fælles forståelse af potentialet for telemedicinsk hjemmemonitorering. Der indgår 

tre delelementer i rapporten: 

• Delopgave 1: En litteraturgennemgang, der belyser evidensen af telemedicinsk hjemmemonitore-

ring i dansk og international litteratur. 

• Delopgave 2: En status på nationale telemedicinske projekter omhandlende hjemmemonitorering 

(baseret på MedComs database over danske telemedicinprojekter) 

• Delopgave 3: 11 udvalgte projekter beskrevet ud fra de 7 domæner i MAST. 
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2.3 Målgruppe 
Den primære målgruppe for denne erfaringsopsamling er National koordinationsgruppe for telemedicin 

under Digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af en dansk model for udbredelsen af tele-

medicinsk hjemmemonitorering. 

 

2.4 Begrebsafklaring 
Inden for telemedicin anvendes der mange forskellige begreber samt forskellige definitioner af de enkelte 

begreber. For at sikre konsistens i erfaringsopsamlingen, afklares begreberne telemedicin og telemedicinsk 

hjemmemonitorering i det følgende, da disse begreber ellers kan give anledning til misforståelser.  

Telemedicin 

Ifølge Fatehi and Wootton (2012) anvendes telemedicine, telehealth og e-health i flæng, og det er ikke tyde-

ligt, hvor og hvordan begreberne adskiller sig fra hinanden. For at sikre konsistens og klarhed tages der i 

denne erfaringsopsamling udgangspunkt i definitionen af telemedicin, som anvendes 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” (World 

Health Organisation, 2010). 

I denne erfaringsopsamling defineres telemedicin som sundhedsydelser, der leveres over afstande, og som 

er digitalt understøttet. Telemedicin kan enten anvendes mellem sundhedsprofessionelle eller mellem 

sundhedsprofessionelle og patienter/borgere med det formål at dele informationer i forbindelse med be-

handling og diagnosticering. 

Telemedicinsk hjemmemonitorering 

Telemedicinsk hjemmemonitorering er en undergruppe af telemedicin, men der er forskellige opfattelser 

af, hvad begrebet dækker over, og resultaterne i delopgave 1 og 2 er afhængig af, hvilken definition der 

anvendes. I litteraturen findes der flere eksempler på definitioner af telemedicinsk hjemmemonitorering 

(også kaldet telemonitorering), hvoraf nogle er meget afgrænset, mens andre er mere overordnet. I det 

følgende listes et par af disse definitioner for at illustrere forskellene: 

• 1) “HT (Home telemonitoring) is a particular form of telehealth that encompasses the use of remote 

access information and communication technologies (eg, telemetry devices, intelligent sensors, 

hand-held or wearable technologies) for the timely transmission of symptoms, physiological, and 

disease-related data from the patients’ home to a telemonitoring center supporting clinical deci-

sions.” (Spyros Kitsiou et al., 2013) 

• 2) “Home telemonitoring: using patient-initiated external electronic devices or cardiovascular im-

planted monitoring devices, with transfer of physiological data from patient to health-care provider 

using telecommunications technology.” (Pandor et al., 2013a) 

•  3) “Telemonitoring is the remote monitoring of patients, including “the use of audio, video, and 

other telecommunications and electronic information processing technologies to monitor patient 

status at a distance.” (Meystre, 2005) 
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Der tages udgangspunkt i definition 1 til at definere telemedicinsk hjemmemonitorering i denne erfarings-

opsamling, da denne definition klart afgrænser projekterne. Samtidig kan denne definition samt tilsvarende 

definitioner findes i litteraturen (Spyros Kitsiou et al., 2013, Paré et al., 2013, Franek, 2012). Det er dog 

uvist, hvor udbredt anvendelsen af denne definition er. Definitionen inkluderer telemedicinske teknologier, 

hvor monitoreringsdata overføres digitalt fra patientens/borgerens hjem til en central enhed, hvorefter 

sundhedspersonale anvender de indsendte data i kliniske beslutninger. Monitoreringsdata dækker både 

over patientrapporterede data (subjektive data) og kvantitative data fra måleudstyr, og data kan både ind-

tastes manuelt eller overføres automatisk. Til trods for at ordet ”hjemme-” indgår i betegnelsen, inkluderer 

definitionen også mobile systemer, hvor patienten kan sende sine data fra andre steder end hjemmet. Det 

bør bemærkes, at denne definition ikke inkluderer lydmæssig og visuel monitorering, f.eks. via videosamta-

le og telefonsamtaler, hvor monitoreringsdata overleveres mundtligt/visuelt, dvs. hvor de reelle monitore-

ringsdata ikke overføres digitalt. Endvidere dækker definitionen heller ikke de tilfælde, hvor patienten regi-

strerer helbredsoplysninger udelukkende til egenomsorg, dvs. at data ikke har indflydelse på sundhedsper-

sonalets stillingstagen til det videre forløb. 

 

2.5 Model for ASsesment of Telemedicine (MAST) 
Som beskrevet tidligere baseres erfaringsopsamlingen på MAST. MAST er en europæisk model, som er ud-

viklet specifikt til evaluering af telemedicinløsninger. MAST er baseret på Medicinsk TeknologiVurdering 

(MTV), hvor den primære forskel er, at MAST er tilpasset de ønsker og behov beslutningstagere har i for-

bindelse med indførelsen af telemedicin. Ifølge MAST bør evaluering af telemedicin være tværfaglig og 

inddrage følgende 7 domæner (Kidholm et al., 2012, Kidholm et al., 2013): 

• Domæne 1 – Helbredsproblem og teknologi: Beskrivelse af helbredsproblemet, teknologien og de tek-

niske karakteristika. 

• Domæne 2 – Sikkerhed: Klinisk sikkerhed for patienten og personalet og teknisk sikkerhed (driftssikker-

hed)  

• Domæne 3 – Klinisk effekt: Effekt på dødelighed, sygelighed, livskvalitet og forbrug af sundhedsydelser. 

• Domæne 4 – Patientens perspektiver: Tilfredshed og accept, patient empowerment, evne til at benytte 

teknologien og adgang til behandling. 

• Domæne 5 – Økonomiske aspekter: Økonomiske konsekvenser og gevinster baseret på effekterne fra 

de øvrige domæner. 

• Domæne 6 – Organisatoriske aspekter: Ændring i ressourcer og arbejdsgange og personalets holdning. 

• Domæne 7 – Sociokulturelle, etiske og juridiske aspekter. 

2.6 Afgrænsning 
I erfaringsopsamlingen medtages erfaringer med telemedicinsk hjemmemonitorering, som er i overens-

stemmelse med ovenstående definitioner. 

Litteraturgennemgangen er afgrænset til at omhandle patienter med KOL, diabetes eller hjerteinsufficiens 

(hjertesvigt). 

Delopgave 3 er afgrænset til 11 udvalgte projekter (udvalgt af National koordinationsgruppe for telemedi-

cin).  



Side 6 af 48  
 

 Litteraturgennemgang	(delopgave	1)	3

3.1 Formål 
For at belyse evidensen af telemedicinsk hjemmemonitorering i dansk og international litteratur, blev der 

foretaget en systematisk litteraturgennemgang af reviews (oversigtsartikler) vedr. effekten af telemedicinsk 

hjemmemonitorering til patienter/borgere med KOL, diabetes mellitus eller hjerteinsufficiens (hjertesvigt). 

Som beskrevet i afsnit 2.4 blev følgende definition anvendt i udvælgelsen af litteraturen: 

Telemedicinske teknologier, hvor monitoreringsdata overføres digitalt fra patientens/borgerens hjem til en 

central enhed, hvorefter sundhedspersonale anvender de indsendte data i kliniske beslutninger. 

3.2 Metode 

3.2.1 Søgeprotokol 

I forbindelse med den systematiske litteratursøgning, blev der taget udgangspunkt i fremgangsmåden be-

skrevet i Sundhedsstyrelsens Metodehåndbog for Medicinsk teknologivurdering (Kristensen and Sigmund, 

2007) og i en guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger (Frandsen et al., 2013). I 

det følgende beskrives, hvor og hvordan litteraturen blev udvalgt. 

Informationskilder 

I projektet blev der søgt i følgende databaser: 

• Medline/Pubmed 

• Cochrane Library 

Inklusions- og eksklusionskriterier 

Der blev sprogligt begrænset til artikler på engelsk og nordiske sprog, og der blev afgrænset til re-

views/oversigtsartikler af studier med fokus på telemedicinsk hjemmemonitorering. Der foreligger et stort 

antal reviews indenfor de tre sygdomme, og derfor blev der kun medtaget nyere reviews fra perioden 

2012-2014, da disse medtager publicerede studier fra de foregående år. Der blev ligeledes kun inkluderet 

studier, hvor metoden (herunder søgestrategi og udvælgelse) er tydeligt beskrevet.  

Fokuseret spørgsmål 

Søgningen skulle overordnet belyse følgende spørgsmål: 

• Hvilke effekter inden for MAST-domænerne har anvendelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering 

hos patienter/borgere med KOL, diabetes mellitus eller hjerteinsufficiens ift. vanlig praksis? 

PICO-strukturen blev anvendt for at fokusere spørgsmålet og give et overblik over, hvilke teknologi-

er/interventioner og outcomes, der skulle inkluderes i litteraturgennemgangen, se Tabel 1. PICO beskriver 

fire elementer, nemlig Population, Intervention, Comparison og Outcome.  

Population Patienter/borgere med KOL, diabetes eller hjertesvigt 
Intervention Telemedicinsk hjemmemonitorering 

Comparison Vanlig praksis 
Outcome • Sikkerhed: Patientsikkerhed og teknologisk sikkerhed samt stabilitet 
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• Kliniske effekter 
• Patientperspektiver 

• Økonomiske aspekter 

• Organisatoriske aspekter 
• Sociokulturelle, etiske, og juridiske aspekter 

Tabel 1: PICO-tabel 

Søgeord 

Søgeordene blev inddelt i 3 grupperinger. Grupperne bestod af søgeord inden for følgende: 

• Patient/borger-gruppe: Eksempler på søgeord: Chronic obstructive pulmonary disease, heart failure, 
diabetes mellitus. 

• Intervention/teknologi (Bred): Hvilken type system er der tale om. Eksempler på søgeord: Telemedici-
ne, telecommunication. 

• Teknologi (anvendelsesområde): Der fokuseres på telemedicinske løsninger til hjemmemonitorering. 
Eksempler på sødeord: Home monitoring, tele monitoring. 

• Studietype: Hvilke studier er af interesse. Eksempler på søgeord: Systematic review, meta analysis. 

Inden for hver gruppe blev søgeordene kombineret med “OR”, mens grupperne blev kombineret med 
“AND”. 
 

I bilag A ses alle de anvendte søgeord, som blev brugt i litteratursøgningen. De samme søgeord blev an-

vendt i de to databaser. 

3.3 Resultater 

3.3.1 Litteraturfund 

I Tabel 2 ses en oversigt over antal fundne artikler i litteraturgennemgangen. Der blev i alt identificeret 98 

referencer. 

Database Antal referencer 

Pubmed 86 

Cochrane 12 

I alt 98 

Tabel 2: Litteraturfund 

3.3.2 Sortering af litteratur - Litteraturfaser 

I Figur 1 ses en grafisk fremstilling af litteraturprocessen. Der har været følgende faser: 

• Fase 1 - Søgning: I hver database blev søgeordene i hver gruppe kombineret med OR, hvorefter de 

forskellige grupper blev kombineret med AND. Referencerne blev herefter importeret til en EndNo-

te-database. Se søgehistorikken i bilag B. 

• Fase 2 - Frasortering af dubletter: I EndNote blev de artikler, som optrådte flere gange i databasen 

(dubletter) identificeret og efterfølgende frasorteret. 

• Fase 3 - Første sortering: Alle referencer blev vurderet (ud fra titel og hvis muligt/nødvendigt ab-

stract) i forhold til, om de besvarerede det fokuserede spørgsmål.  

• Fase 4 – Anden sortering: Full-teksterne på de resterende referencer blev gennemlæst og igen vur-

deret ift. det fokuserede spørgsmål.  
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Figur 1: Litteraturfaser 

Til venstre i figuren er de forskellige faser i søgeprocessen angivet, mens det i kasserne til højre står anført, hvor mange referen-

cer, der blev inkluderet i de enkelte fase. 

3.3.3 Gennemgang 

I nedenstående afsnit opsummeres resultaterne fra litteraturen, hvor telemedicinsk hjemmemonitorering 

blev undersøgt ift. vanlig praksis. Der blev i alt fundet 14 reviews, som var egnet til inklusion. Resultaterne 

er opdelt i sygdomsgrupperne. I gennemgangen anvendes betegnelsen ”telemedicinsk hjemmemonitore-

ring”, selvom der i litteraturen blev anvendt mange forskellige betegnelser. Studierne blev dog kun inklude-

ret, hvis det blev vurderet, at interventionen eller dele heraf kunne gå ind under definitionen for telemedi-

cinsk hjemmemonitorering, som anvendt i denne erfaringsopsamling.  

3.3.3.1 KOL  

I litteratursøgningen blev der identificeret seks reviews egnet til inklusion (Cruz et al., 2014b, Cruz et al., 

2014a, Franek, 2012, Jakobsen et al., 2012, Kamei et al., 2013, Udsen et al., 2014). Disse reviews er beskre-

vet i afrapporteringsskemaerne i bilag C. Samlet set afrapporterer de inkluderede studier på flere forskelli-

ge outcomes inden for MAST-domænerne. De overordnede resultater præsenteres i nedenstående afsnit 

og tabeller. 

Klinisk effekt 

Dødelighed og forværring i KOL 

I Tabel 3 opsummeres resultaterne fra de inkluderede reviews, som har analyseret på mortalitet (dødelig-

hed), exacerbationer (forværring). 
Reference Mortalitet Exacerbationer 

Cruz et al. (2014a) 

9 studier (10 artikler) - 7 
RCTer og 2 non-
randomiserede kontrolle-
rede studier (nRCT). I alt 
587 patienter. 

4 studier (n = 294) rapporterede mortalitetsrater, men 
uden statistisk signifikante forskelle mellem grupperne. 

1 RCT og 1 nRCT (n = 214) rapporterede flere respiratoriske 
anfald, men ikke statistisk signifikant, og signifikant flere 
antal forværringer (gennemsnit) i kontrolgruppen. 

Kamei et al. (2013) 

7 studier (9 artikler), 593 
patienter. 

Der var ikke statistisk signifikant forskel på mortalitets-
rater i interventionsgruppen vs. kontrolgruppen 
(n=374) for patienter med meget svær KOL. 

2 RCTer evaluerede antallet af KOL-forværringer i interven-
tionsgruppen vs. kontrolgruppe 3 mdr. efter implemente-
ring. Antallet af forværringer var statistisk signifikant lavere 
i gruppen, som modtog telemedicinsk hjemmemonitore-
ring. 

Franek (2012) 

5 studier (6 artikler), 310 
patienter. 

Kun 1 studie evaluerede effekten af telemedicinsk 
hjemmemonitorering på dødelighed som sekundært 
outcome. Der rapporteredes ingen statistisk signifikant 
forskel i dødeligheden mellem interventions- og kon-
trolgruppen. Kvaliteten af evidensen for dette resultat 
var lav ifølge GRADE. 

Et studie evaluerede effekten telemedicinsk hjemmemoni-
torering på exacerbationer (forværringer) som sekundært 
outcome; der var ingen statistisk signifikant forskel i antal-
let af exacerbationer mellem studiegrupper. Kvaliteten af 
evidensen for dette resultat var lav efter GRADE. 

Jakobsen et al. (2012) Ét studie opgjorde antal dødsfald, og der blev ikke I to af studierne blev forværringer undersøgt, men kun i et 
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3 studier med 181 patien-
ter. 

fundet statistisk signifikant forskel på 12 mdrs. overle-
velsen mellem grupperne. 

af studierne fandt man statistisk signifikant forskel mellem 
grupperne. 

Tabel 3: Kliniske effekter – Dødelighed og forværring i KOL (KOL) 

Forværring i KOL er associeret med højere dødelighed og flere indlæggelser (Kamei et al., 2013). Det anty-

des i flere studier (Cruz et al., 2014b, Cruz et al., 2014a, Kamei et al., 2013), at telemedicinsk hjemmemoni-

torering kan medvirke til tidlig opsporing af forværring i KOL, f.eks. ved detektion af lav iltsaturation, hvor-

ved regulering af medicin og ilt kan forebygge forværringer, der kræver indlæggelse i akutmodtagelse eller 

stationært sengeafsnit. Feedback på patientens selvmonitorering og jævnlig kontakt med sundhedsperso-

nale er essentielt, da entydig fokusering på patientens selvrapportering alene giver risiko for, at patientens 

tilstand forværres, eller at patienten bliver tiltagende mere sengeliggende, uden at det opdages. 

 

I to metaanalyser fandt man reducerede antal forværringer ved telemedicinsk hjemmemonitorering (Cruz 

et al., 2014a, Kamei et al., 2013), mens man i to reviews fandt primærstudier, som ikke kunne vise en stati-

stisk signifikant forskel mellem grupperne (Franek, 2012, Jakobsen et al., 2012). Desuden skal resultaterne 

fra metaanalyserne tolkes med forsigtighed, da der er tale om få primærstudier og få antal patienter i ana-

lysen. Ingen reviews kunne vise, at interventionerne havde en effekt på dødeligheden hos patienter med 

svær og meget svær KOL (Cruz et al., 2014a, Franek, 2012, Jakobsen et al., 2012, Kamei et al., 2013). 

Indlæggelsesmønster 

I Tabel 4 opsummeres resultaterne fra de inkluderede reviews, som har analyseret på indlæggelsesmønste-

ret. 
 Indlæggelser Liggetid (Length of Stay) Skadestuebesøg/konsultationer 

i akutmodtagelse 

Tid uden indlæggelser 

Cruz et al. 

(2014a) 

9 studier (10 
artikler) - 7 
RCTer og 2 
nRCTer. I alt 587 
patienter. 

6 RCTer og 2 nRCTer (n = 486) 
rapporterede på indlæggelses-
rate og viste en statistisk 
signifikant forskel til fordel for 
telemedicinsk hjemmemonito-
rering. 
Der blev ikke fundet en stati-
stisk signifikant forskel i antal-
let af indlæggelser pr. patient 
(4 studier, n=244). 

4 studier (n=244) rappor-
terede på gennemsnitlige 
liggetider i dage; der var 
ingen statistisk signifikant 
forskel mellem grupperne. 

4 RCTer (n = 194 patienter) 
rapporterede konsultationsra-
ten i akutmodtagelsen; der var 
ingen statistisk signifikant 
forskel mellem grupperne. 
Der blev heller ikke fundet en 
forskel i antallet af konsultatio-
ner i akutafsnit (1 RCT og 1 
nRCT, n=160). 

 

Kamei et al. 

(2013) 

7 studier (9 
artikler), 593 
patienter. 

4 RCTer og 2 nRCTer (n = 550) 
rapporterede indlæggelsesra-
ter for interventions- og 
kontrolgrupperne; i analysen 
af alle studierne havde patien-
terne i interventionsgruppen 
en statistisk signifikant lavere 
risiko for indlæggelse end 
kontrolgruppen. 
 
Indlæggelsesrater i relation til 
interventionsvarighed viste i 
en analyse af alle 550 patien-
ter en signifikant lavere risiko 
for indlæggelse i interventi-
onsgruppen end i kontrol-
gruppen.  

Det gennemsnitlige antal 
sengedage pr. patient var 
statistisk signifikant lavere 
i interventionsgruppen 
end i kontrolgruppen (6 
studier, n=490). 

4 RCTer evaluerede antallet af 
besøg/konsultationer i akut-
modtagelse for patienter med 
svær/meget svær KOL; statistisk 
signifikant færre patienter blev 
indlagt i akutmodtagelsen i 
gruppen, der modtog telemedi-
cinsk hjemmemonitorering  ≤3 
mdr. (n=37) og i 12 mdrs-
gruppen (n=258). Samlet for alle 
studierne var der statistisk 
signifikant lavere risiko for 
konsultation i akutmodtagelsen 
for interventionsgruppen end 
for kontrolgruppen (n=335). 

 

Franek (2012) 

5 studier (6 
artikler), 310 
patienter. 

Alle inkluderede forsøg evalu-
erede effekten af telemedi-
cinsk hjemmemonitorering på 
antallet af indlæggelser; 
outcome blev dog defineret 
forskelligt på tværs af studier-
ne. De inkluderede studier 

To studier evaluerede 
effekten af telemedicinsk 
hjemmemonitorering på 
liggetiden som sekundært 
outcome. Der blev ikke 
konstateret væsentlige 
forskelle mellem grupper-

To forsøg evaluerede effekten af 
telemedicinsk hjemmemonito-
rering på konsultationer i akut-
afdeling som et sekundært 
outcome. Der var ingen stati-
stisk signifikant forskel mellem 
grupperne. Kvaliteten af eviden-

Der blev fundet modstrid-
ende resultater (statistisk 
signifikante eller ikke-
signifikante fordele) for 
alle de undersøgte out-
comes ved sammenligning 
af telemedicinsk hjemme-
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rapporterede modstridende 
resultater; enten fandt de 
ikke-signifikante fordele (dvs. 
en reduktion i indlæggelser), 
eller en betydelig fordel ved 
telemedicinsk hjemmemonito-
rering sammenlignet med 
vanlig praksis. 

ne. Kvaliteten af eviden-
sen for dette resultat var 
lav ifølge GRADE. 

sen for resultaterne var meget 
lav i henhold til GRADE. 

monitorering med vanlig 
praksis. Kvaliteten af 
evidensen, der ligger til 
grund for resultaterne, 
blev vurderet som lav til 
meget lav ifølge GRADE-
vurderingen.  

Jakobsen et al. 

(2012) 

3 studier med 
181 patienter. 

I alle studier har man under-
søgt forskellen i antal indlæg-
gelser eller genindlæggelser i 
interventions- og kontrolgrup-
pen. I ét af de tre studier fandt 
man signifikant fald i antallet 
af indlæggelser, mens man i 
de to andre ikke kunne påvise 
signifikant forskel mellem 
grupperne. 

 I et ud af tre studier fandt man 
signifikant færre antal skades-
tudebesøg i interventionsgrup-
pen. 

 

 

Tabel 4: Kliniske effekter – Indlæggelsesmønster (KOL) 

Resultaterne fra metaanalysen af Kamei et al. (2013) antyder, at telemedicinsk hjemmemonitorering til 

KOL-patienter væsentligt nedsætter antallet af indlæggelser på stationære sengeafsnit og antallet af kon-

sultationer i akutmodtagelser, samt det gennemsnitlige antal liggedage under indlæggelse. I andre reviews 

blev der også fundet studier med statistisk signifikante forskelle i antal almindelige indlæggelser og indlæg-

gelser på akutafsnit, liggetid og tid inden indlæggelse til fordel for interventionerne (Cruz et al., 2014a, 

Franek, 2012, Jakobsen et al., 2012). I disse reviews blev der dog også fundet flere primærstudier, som ikke 

kunne dokumentere en signifikant forskel. De modstridende resultater skal ses i lyset af, at de enkelte re-

views og primærstudier inkluderer patienter med forskellig sværhedsgrad af KOL. Baseline er således for-

skellig i udgangspunktet, ligesom interventionerne varierer. 

Livskvalitet 

I Tabel 5 opsummeres resultaterne fra de inkluderede reviews, som har analyseret på livskvalitet. 
 Livskvalitet (HRQOL) 

Cruz et al. (2014a) 

9 studier (10 artikler) - 7 RCTer og 2 
nRCTer. I alt 587 patienter. 

Health-related Quality of Life (HRQOL) umiddelbart efter interventionen: 7 studier evaluerede HRQOL 
vha. 6 forskellige målingsinstrumenter. Man fandt ikke statistisk signifikante forskelle mellem grupperne 
i primærstudierne, og det var ikke muligt at poole resultaterne, da de anvendte instrumenter måler 
livskvalitet på forskellige domæner. Kun 2 RCTer kunne pooles, og her viste resultaterne en statistisk 
signifikant forskel mellem grupperne til fordel for telemedicinsk hjemmemonitorering. 

Kamei et al. (2013) 

7 studier (9 artikler), 593 patienter. 
Der blev anvendt forskellige redskaber til evaluering af HRQOL hos patienter med svær til meget svær 
KOL. 3 RCTer evaluerede HRQOL efter St.George’s Respiratory Questionnaire; samlet set var der en 
tendens til, at telemedicinsk hjemmemonitorering forbedrede HRQOL hos patienter med svær eller 
meget svær KOL, der modtog telemedicinsk hjemmemonitorering i mere end 6 mdr. 

Franek (2012) 

5 studier (6 artikler), 310 patienter. 
To forsøg evaluerede effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering på livskvalitet: I en RCT viste 
interventionsgruppen en statistisk signifikant forbedring i den gennemsnitlige ændring fra baseline i St. 
George Respiratory Questionnaire (SGRQ) score sammenlignet med kontrolgruppen. I en anden RCT var 
der ingen statistisk signifikant forskel mellem grupperne på tværs af 3 forskellige domæner. Kvaliteten 
af evidensen for disse resultater var lav ifølge GRADE. 

Jakobsen et al. (2012) 

3 studier med 181 patienter. 
I to af studierne har man opgjort helbredsrelateret livskvalitet og i et af disse fandt man statistisk signifi-
kant øget livskvalitet i interventionsgruppen ved 3- og 4 mdrs. opfølgningen. 

Tabel 5: Kliniske effekter – Livskvalitet (KOL) 

For livskvaliteten fandt de inkluderede reviews både studier, som viste, at interventionerne havde en signi-

fikant positiv indvirkning på livskvaliteten, samt at der ikke var nogen forskel mellem interventions- og kon-

trolgruppen. 
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Patientsikkerhed 

For patientsikkerhed blev der kun i et review fundet et studie, som rapporterede om en utilsigtede hændel-

se pga. interventionen, der handlede om tab af signal hos to patienter i løbet af en 6 mdrs. monitorerings-

periode (Jakobsen et al., 2012). 

Patientmæssige effekter 

I Tabel 6 opsummeres resultaterne fra de inkluderede reviews, som har analyseret på patienttilfredshed og 

compliance. 
 Patienttilfredshed Compliance 

Cruz et al. (2014b) 

12 studier (17 artikler) med i 
alt 775 patienter i forskellige 
studiedesigns. 

De fleste patienter var tilfredse og mente, at interventionen 
øgede deres evne til at forvalte deres tilstand ved at: 
• De fik en bedre forståelse af deres sygdom, symptomer 

og måder at håndtere dem på. 
• De var mere involverede i deres behandling. 
• De var blevet bedre til at spotte begyndende forværrin-

ger i deres sygdom. 

Nogle patienter rapporterede, at de syntes, 
interventionerne var svære at anvende, og dette 
relateres i de enkelte studier til lavere grad af 
compliance. Compliance rates var også relateret 
til antal data-transmissioner pr. dag; jo flere 
transmissioner jo lavere compliance hos disse 
patienter. 

Cruz et al. (2014a) 

9 studier (10 artikler) - 7 
RCTer og 2 nRCTer. I alt 587 
patienter. 

 Compliance rates blev målt i 5 studier og varie-
rede mellem 40-98 % afhængigt af de kliniske 
målinger, der skulle foretages. 

Franek (2012) 

5 studier (6 artikler), 310 
patienter. 

Patienttilfredshed blev evalueret i 4 studier; undersøgelsesdel-
tagere følte sig generelt mere sikre ved telemedicinsk hjem-
memonitorering, opfattede at interventionen var gavnlig og 
endeligt angav deltagerne at være tilfredse med udstyret. 

 

Tabel 6: Patientmæssige effekter (KOL) 

I to reviews viste interventionerne sig at have en positiv effekt på patienttilfredsheden. For compliance 

viste et review, at compliance blev lavere for flere datatransmissioner. 

Økonomiske aspekter 

I Tabel 7 opsummeres resultaterne fra de inkluderede reviews, som har analyseret på økonomiske aspek-

ter. 
 Økonomiske aspekter 
Udsen et al. (2014) 

6 studier med i alt 559 patienter. 
Alle studier rapporterede, at de gennemsnitlige omkostninger pr. patient ved interventionen var lavere end de 
gennemsnitlige omkostninger pr. patient ved vanlig praksis, men kvaliteten af evidensen er svag pga. metodi-
ske problemstillinger i primærstudierne. Der er bl.a. brug for større stikprøver og en længere follow-up periode. 

Cruz et al. (2014a) 

9 studier (10 artikler) - 7 RCTer 
og 2 nRCTer. I alt 587 patienter. 

3 studier vurderede omkostninger relateret til sundhedsydelser; alle tre rapporterede færre udgifter til sund-
hedsydelser ved telemedicinsk hjemmemonitorering, dog ikke statistisk signifikant. 

Franek (2012) 

5 studier (6 artikler), 310 patien-
ter. 

De økonomiske effekter af telemedicinsk hjemmemonitorering er usikre og kræver yderligere undersøgelse. 

Jakobsen et al. (2012) 

3 studier med 181 patienter. 
To af studierne beregnede omkostninger og/eller besparelser ved at anvende telemedicinsk hjemmemonitore-
ring; Ét af studierne viste, at telemedicinsk hjemmemonitorering er 50 % billigere pr. patient end konventionel 
behandling. I det andet studie fandt man lavere samlede sundhedsudgifter i interventionsgruppen og øgede 
udgifter i kontrolgruppen. Forskellen var ikke statistisk signifikant. 

Tabel 7: Økonomiske aspekter (KOL) 

I tre reviews blev der fundet lavere omkostninger for interventionerne sammenlignet med vanlig praksis. I 

Udsen et al. (2014) tilkendegives det dog, at evidensen for omkostningseffektiviteten for telemedicinsk 

hjemmemonitorering til patienter med KOL er meget svag, og der bør udvises forsigtighed ift. storskala 

implementering i klinisk praksis. Den kliniske effekt af interventionerne er ikke undersøgt i follow-up på 

mere end 12 mdr. I Franek (2012) vurderes evidensen for de økonomiske effekter ved telemedicinsk hjem-

memonitorering at være svag, og der er brug for yderligere undersøgelser. 
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Andet 

I reviewet af Franek (2012) blev der fundet modstridende resultater (med statistisk signifikante eller ikke-

signifikante fordele) for alle de undersøgte outcomes ved sammenligning af telemedicinsk hjemmemonito-

rering med vanlig praksis. Kvaliteten af evidensen der ligger til grund for resultaterne blev vurderet lav til 

meget lav ifølge GRADE-vurderingen. 

Telemedicinsk hjemmemonitorering er i høj grad afhængig af den lokale informationsteknologi, infrastruk-

tur og personale, og dermed kan generaliserbarheden af eksterne fund være lav.  Områder, der ønsker at 

replikere interventionerne bør teste disse interventioner inden for deres lokale rammer inden indførelsen, 

eller bør fokusere på lokalt udviklede interventioner, som er underkastet passende evaluering og har vist 

sig effektive her (Franek, 2012).  

3.3.3.2 Diabetes  

I litteratursøgning blev der fundet to reviews egnet til inklusion (Baron et al., Greenwood et al.). Disse re-

views er beskrevet i afrapporteringsskemaerne i bilag C. Der blev udelukkende rapporteret på outcome 

vedr. langtidsblodsukker (HbA1c). De overordnede resultater præsenteres i nedenstående afsnit. 

Klinisk effekt 

I Tabel 8 opsummeres resultaterne fra de inkluderede reviews, som har analyseret på langtidsblodsukker. 

 HbA1c 

Baron et al. (2012) 

20 studier (24 artikler), 1840 patienter.  
Samlet set var resultaterne fra de inkluderede undersøgelser forskellige, men telemedicinsk 
hjemmemonitorering synes gennemgående at være mere positiv for studier af type 2-diabetes. 
10 af de 13 studier i type 2 diabetes og 4 af 7 undersøgelser af type 1 diabetes fandt, at teleme-
dicinsk hjemmemonitorering medførte fordele (i form af forbedret HbA1c).  

Greenwood et al. (2014) 
15 studier, 3744 patienter. 

Interventioner, der inkluderede minimum 5 SMBG-elementer* opnåede signifikante forbedrin-
ger i HbA1c. De studier, der opnåede de største forbedringer i HbA1c havde inkluderet patienter 
med HbA1c på >7,5 % ved baseline. 
Elementer af SMBG* bør indgå i interventionen for at opnå en reduktion i HbA1c. 

Tabel 8: Kliniske effekter (diabetes) 

*International Diabetes Federation har identificeret 7 Self-Monitoring Blood Glucose (SMBG)-elementer som middel til at forbedre patientens 

HbA1c-værdier (se evt. bilag C). 

De to reviews af telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter med diabetes har vist, at der demonstre-

res meget forskellige outcomes og forbedringer i blodsukkerværdier og en ikke konsistent forbedring af 

HbA1c. Der var høj variabilitet imellem de inkluderede primærstudier og dårlig rapportering af data gjorde 

sammenligning vanskelig, ligesom de fleste undersøgelser havde væsentlige metodemæssige svagheder. 

Dokumentation om effektiviteten af telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter med diabetes var 

inkonsekvent for både type 1 og type 2 diabetes og er fortsat svag (Baron et al., 2012, Greenwood et al., 

2014). 

Patientinddragelse og selvmonitorering er en effektiv komponent i diabetesbehandlingen og nyere forsk-

ning har vist, at inddragelse af struktureret selvmonitorering forbedrer patienternes HbA1c-værdier. Inter-

ventioner, der inddrager flere SMBG-elementer er associeret med forbedringer i HbA1c (Greenwood et al., 

2014). 

Interventionernes effekt skal ses i lyset af de inkluderede patienters HbA1c-værdier ved baseline; hvis de 

gennemsnitlige værdier er normale eller tæt på, kan der ikke forventes markante forbedringer. Fremtidige 

studier bør analysere et bredere sæt af outcomes og ikke kun HbA1c, herunder blodtryk, hypoglykæmiske 

episoder, livskvalitet m.m. (Greenwood et al., 2014). 
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3.3.3.3 Hjertesvigt 

I litteratursøgningen blev der identificeret seks reviews egnet til inklusion (Feltner et al., 2014, Giamouzis et 

al., 2012, Nakamura et al., 2014, Pandor et al., 2013b, Purcell et al., 2014, Xiang et al., 2013). Disse reviews 

er nærmere beskrevet i afrapporteringsskemaerne i bilag C. De overordnede resultater præsenteres i ne-

denstående afsnit. 

Klinisk effekt 

Dødelighed og indlæggelsesmønster 

I Tabel 9 opsummeres resultaterne fra de inkluderede reviews, som har analyseret på dødelighed og ind-

læggelsesmønsteret.  

 Mortalitet Indlæggelser Liggetid Genindlæggelser 

Nakamura et al. 

(2014) 

13 studier, 3337 pati-
enter. 

13 RCTer (n =3337) indgik i en 
metaanalyse af mortalitets risk ratio 
(RR) som indikator for effekten af 
telemedicinsk hjemmemonitore-
ring, der viste, at telemedicinsk 
hjemmemonitorering signifikant 
reducerer all-cause mortaliteten for 
patienter med hjertesvigt sammen-
lignet med kontrolgruppen. Sub-
group analysen viste ingen statistisk 
signifikant forskel på kontrol- og 
interventionsgruppen ift. mortali-
tet, når der var justeret for alder, 
sygdommens sværhedsgrad, moni-
toreringsfrekvens og justering af 
medicindoser. Der blev dog fundet 
en statistisk signifikant forskel for 
studier, hvor der blev foretaget 
hurtige beslutning på baggrund af 
data. 

- - - 

Xiang et al. (2013) 

33 studier (26 om 
telemedicinsk hjem-
memonitorering), 
7530 patienter i alt. 

Telemedicinsk hjemmemonitorering 
(betegnelsen ”telehealth” anven-
des) var associeret med en statistisk 
signifikant lavere risiko for død 
sammenlignet med vanlig praksis 
svarende til en gennemsnitlig 
reduktion på 24 %. 
Metaregressionen viste, at redukti-
onen i all-cause mortalitet var mest 
udtalt i de første monitoreringsmå-
neder. Monitoreringsvarighed 
havde negativ effekt på mortalite-
ten, hvilket antyder, at jo længere 
monitoreringsvarighed, jo mindre 
effektiv var interventionen. Effekten 
var størst hos patienter med høj 
NYHA-klassifikation (klassifikation af 
sværhedsgrad af hjertesvigt efter 
New York Heart Association). 
 
Ved at tilføje spørgeskemaer (symp-
tom monitorering) eller pulsmoni-
torering til telemedicinsk hjemme-
monitorering blev effekten signifi-
kant forbedret ift. mortalitet. 

Metaanalysen viste 
positiv effekt på antallet 
af indlæggelser for hjer-
tesvigtpatienter ift. 
kontrolgruppen, svarende 
til en gennemsnitlig 
reduktion på 28 %. 

Hjertesvigtpatienter 
havde kortere indlæg-
gelser ift. kontrol-
gruppen, svarende til 
en gennemsnitlig 
reduktion på 1,4 dage. 
Metaregression viste, 
at monitoreringsva-
righed ikke havde 
statistisk signifikant 
effekt på antal ind-
læggelser og på ligge-
tid.  

- 

Purcell et al. (2014) 

9 studier (reviews), 
26347 patienter. 

6 ud af 9 inkluderede reviews der 
anvendte all-cause mortalitet som 
outcome viste en reduktion i døde-
ligheden, men med forskellig ef-
fektstørrelse, signifikansniveau og 
sammenligningsgrundlag (der 
henvises til de primære studier for 

8 ud af 9 inkluderede 
studier rapporterede, at 
telemedicinsk hjemme-
monitorering var associe-
ret med færre indlæggel-
ser, men 3 af disse re-
views havde inkluderet 

5 ud af 8 studier viste 
modstridende konklu-
sioner vedr. effekten 
af telemedicinsk 
hjemmemonitorering 
af patienter med 
hjertesvigt på indlæg-

- 
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effektstørrelse m.m.). primærstudier, der ikke 
kunne påvise statistisk 
signifikant reduktion i 
antallet af indlæggelser. 

gelsestid. 

Pandor et al. (2013b) 

21 studier, 6137 pati-
enter. 

Telemedicinsk hjemmemonitorering 
(i studiet anvendes betegnelser som 
”remote monitoring” og ”telemoni-
toring, sidstnævnte betegnelse 
vurderes at tilsvare telemedicinsk 
hjemmemonitorering anvendt i 
denne rapport) kunne effektivt 
reducere all-cause mortalitet. 

Telemedicinsk hjemme-
monitorering med medi-
cinsk support i ”office 
hours” eller 24/7 var 
associeret med reduktion 
i all-cause indlæggelser.  

- - 

Feltner et al. (2014) 

8 studier, 1345 patien-
ter. 

Der blev ikke fundet dokumentation 
for effekten af telemedicinsk 
hjemmemonitorering på 30-dages 
mortaliteten og graden af evidens 
for 3-6 mdrs. mortaliteten var lav og 
ikke statistisk signifikant. 

- - Der var ikke tilstrække-
lig evidens til at kunne 
opgøre effekten af 
telemedicinsk hjem-
memonitorering på all-
cause genindlæggelse 
inden for 30 dage. Der 
var moderat evidens 
for, at der ikke var 
effekt på all-cause 
genindlæggelse inden 
for 3-6 mdr. 

Giamouzis et al. 

(2012) 

12 studier, 3877 pati-
enter. 

3 studier rapporterede statistisk 
signifikant reduktion i mortalitet i 
interventionsgruppen. 4 studier 
rapporterede også færre dødsfald i 
interventionsgruppen, men disse 
resultater var ikke statistisk signifi-
kante. 

7 studier rapporterede 
færre antal indlæggelser i 
interventionsgruppen, 
hvoraf 3 havde statistisk 
signifikante resultater. 

- I 4 studier var der færre 
genindlæggelser i 
interventionsgruppen, 
men disse fund var 
enten ikke statistisk 
signifikante eller signi-
fikansniveauet var ikke 
rapporteret. 

Tabel 9: Kliniske effekter – Dødelighed og indlæggelsesmønster (hjertesvigt) 

Hjertesvigt er en hyppig årsag til indlæggelse og op til 25 % af patienter, der indlægges med hjertesvigt, 

genindlægges inden for 30 dage (Feltner et al., 2014). En metaanalyse har vist, at telemedicinsk hjemme-

monitorering (i artiklen anvendes betegnelsen telehealth, hvilket dog defineres som ”remote patient moni-

toring”) er en effektiv metode til at reducere all-cause mortalitet, hjertesvigtsrelaterede indlæggelser og 

antallet af sengedage. Metaregression viste yderligere, at telemedicinsk hjemmemonitorering er statistisk 

signifikant mere effektivt til at reducere mortalitet og antallet af indlæggelser hos patienter med højere 

NYHA-klassifikation (klassifikation af sværhedsgrad af hjertesvigt efter New York Heart Association) (Xiang 

et al., 2013). Tilsvarende viste metaanalysen af Nakamura et al. (2014), at telemedicinsk hjemmemonitore-

ring er effektivt til patienter med hjertesvigt ift. at reducere risikoen for død. Analysen viste også, at hurtig 

intervention ved ændring i vitale værdier kan forstærke effekten af interventionen. 

 

En metaanalyse fra 2014 fandt ikke tilstrækkelig dokumentation for effekten af telemedicinsk hjemmemo-

nitorering til hjertesvigtpatienter efter udskrivelse (Feltner et al., 2014). Her var der generelt svag doku-

mentation for, at telemedicinsk hjemmemonitorering havde positiv effekt på genindlæggelse (all-cause og 

hjertesvigtsrelateret samt inden for 30 dage og 3-6 måneder) og mortalitet (inden for 30 dage og 3-6 må-

neder); graden af evidens var lav, og resultaterne var ikke statistisk signifikante. Denne metaanalyse analy-

serede dog på færre patienter end Xiang et al. (2013) og Nakamura et al. (2014). 

Et systematisk review uden metaanalyse af 9 systematiske reviews (i alt 213 primærstudier) konkluderede, 

at telemedicinsk hjemmemonitorering er associeret med en reduktion i risikoen for død og færre indlæg-

gelser, men studiet viste modstridende resultater for indlæggelsesvarighed (til fordel for telemedicinsk 

hjemmemonitorering eller ingen statistisk signifikant forskel mellem grupperne) (Purcell et al., 2014). 
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I reviewet af Pandor et al. (2013b) viste resultaterne reduceret all-cause mortalitet og indlæggelser, mens 

Giamouzis et al. (2012) fandt modstridende resultater (til fordel for telemedicinsk hjemmemonitorering 

eller ingen statistisk signifikant forskel mellem grupperne). 

Livskvalitet 

I Tabel 10 opsummeres resultaterne fra de inkluderede reviews, som har analyseret på livskvalitet. 

 Livskvalitet 

Purcell et al. (2014) 

9 studier (reviews), 26347 
patienter. 

6 ud af 9 reviews anvendte Quality of Life (QOL) som outcome; alle disse beskrev studier, der havde påvist 
forbedring af QOL, men der var meget begrænset information om, hvilke redskaber der blev anvendt til evalue-
ring af QOL. Et af de 6 reviews havde beregnet QALY som mål for livskvalitet og viste, at telemedicinsk hjem-
memonitorering var associeret med en gevinst i QALYs pga. nedsat mortalitet og pga. færre indlæggelser. 

Pandor et al. (2013b)  

21 studier, 6137 patienter. 

Pakkeforløb med telemedicinsk hjemmemonitorering, der inkluderede ”Struktureret Telefon Støtte” (STS) 
forbedrede generelt livskvaliteten (QOL) og var acceptable løsninger for hjertesvigtpatienterne. 

Tabel 10: Kliniske effekter - Livskvalitet (hjertesvigt) 

I de to reviews blev der fundet studier, som havde vist forbedringer i patienternes livskvalitet (Pandor et al., 

2013b, Purcell et al., 2014). 

Økonomiske aspekter 

I Tabel 11 opsummeres resultaterne fra de inkluderede reviews, som har analyseret på økonomiske aspek-

ter. 

 Økonomiske aspekter 

Purcell et al. (2014) 

9 studier (reviews), 26347 
patienter. 

2 ud af 9 reviews anvendte omkostninger som outcome, hvor begge rapporterede, at der var færre omkostnin-
ger forbundet med telemedicinsk hjemmemonitorering ift. vanlig praksis. Reduktionen i omkostninger blev 
tilskrevet de færre hospitalsindlæggelser. 

Pandor et al. (2013b)  

21 studier, 6137 patienter. 

Den inkrementelle cost-effectiveness analyse baseret på base-case omkostninger viste, at telemedicinsk hjem-
memonitorering i ”office hours” var den mest omkostningseffektive strategi. 
Der blev foretaget flere følsomhedsanalyser, hvor interventionen i ”office hours” var den mest omkostningsef-
fektive strategi i alle scenarier. 

Giamouzis et al. (2012) 

12 studier, 3877 patienter. 

3 inkluderede RCTer havde undersøgt ”cost of hospitalization” per patient; ét studie viste statistisk signifikant 
reduktion i interventionsgruppen, mens et andet studie også viste reduktion i omkostninger i interventions-
gruppen, men ikke statistisk signifikant. Et 3. studie viste øgede omkostninger i interventionsgruppen, men 
analyserne er ikke nærmere beskrevet i artiklen. 

Tabel 11: Økonomiske aspekter (hjertesvigt) 

I to ud af de tre reviews, som analyserede på omkostninger, blev der fundet lavere omkostninger for inter-

ventionerne sammenlignet med vanlig praksis (Pandor et al., 2013b, Purcell et al., 2014).  I reviewet af 

Giamouzis et al. (2012) blev der fundet modstridende resultater i de forskellige studier; et viste statistisk 

signifikant færre omkostninger i interventionsgruppen, et fandt ikke statistiske signifikante forskelle og et 

tredje studie viste øgede omkostninger for interventionen. 

Andet 

Effekten af interventionerne varierer meget afhængigt af typen af monitoreringssystem, der anvendes. I 

studiet af Pandor et al. (2013b) var telemedicinsk hjemmemonitoreringsinterventionerne meget heteroge-

ne ift., hvilke fysiologiske parametre der blev målt på samt kriterierne for hjertesvigt. Pga. lav metodisk 

kvalitet i de inkluderede primærstudier var det ikke muligt at lave metaregression, og derfor var det van-

skeligt at udpege effekten af de enkelte komponenter af interventionen. Feltner et al. (2014) fandt heller 

ikke statistisk signifikante fordele af telemedicinsk hjemmemonitorering til hjertesvigspatienter, men kon-

kluderer selv, at andre studier (der påviser signifikante fordele) har klassificeret patienterne anderledes og 

muligvis inkluderet mere homogene interventionstyper og –outcomes i deres analyser. 
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Der er generelt metodiske begrænsninger i reviews og metaanalyser, herunder publikationsbias (der er en 

tendens til at kun store studier eller små studier med positive resultater publiceres), lav metodisk kvalitet af 

inkluderede primærstudier (små stikprøvestørrelser og single-center studier), heterogenitet i inkluderede 

studier ift. design, selektionskriterier, monitoreringsteknologi, mangelfuld beskrivelse af kontrolgruppen, 

varierende setting osv. (Giamouzis et al., 2012, Nakamura et al., 2014, Pandor et al., 2013b, Purcell et al., 

2014).   

Særligt heterogeniteten i undersøgelserne giver problemer, da de teknologier, der sammenlignes, ofte er 

forældede eller ”vanlig praksis” er mangelfuldt beskrevet og meget kontekst-specifik. Variationen i outco-

me er stor og metoderne til at evaluere på de valgte outcomes rapporteres ikke altid fyldestgørende. Der-

med er det vanskeligt at udlede holdbare konklusioner om, hvorvidt det var interventionerne, der førte til 

ændringer i outcome – særligt når interventionerne er sammensat af flere komponenter, f.eks. telemedi-

cinsk hjemmemonitorering i kombination med videokonference eller telefon (Purcell et al., 2014). 

De meget forskellige konklusioner, der drages i den videnskabelige litteratur vedr. effekten af telemedicinsk 

hjemmemonitorering understreger behovet for undersøgelser af, hvorfor og hvordan telemedicinsk hjem-

memonitorering virker eller ikke virker i retning af forbedrede outcomes (Purcell et al., 2014).  

3.4 Diskussion og konklusion 
De studier, der blev inkluderet i denne litteraturgennemgang omhandler patientgrupperne KOL, diabetes 

og hjertesvigt. For hver patientgruppe er der fundet nyere oversigtsartikler, der forsøger at vurdere effek-

ten af telemedicinsk hjemmemonitorering. Opsummerende viser litteraturgennemgangen følgende inden 

for de tre sygdomsgrupper: 
 

• KOL: Af de seks studier viser to metaanalyser, at telemedicinsk hjemmemonitorering har positiv ef-

fekt på forværring i KOL. Resultaterne skal dog tolkes med forsigtighed, da der er tale om få pri-

mærstudier og antal patienter i disse metaanalyser. Desuden fandt man i to reviews også primær-

studier, hvor man ikke kunne finde statistisk signifikante forskelle i forværring. Ingen studier kunne 

dokumentere en effekt på mortalitet. I de to metaanalyser blev der ligeledes fundet statistisk signi-

fikante forskelle på indlæggelser, men modstridende resultater for liggetid og skadestuebesøg/akut 

konsultationer (enten positiv effekt til fordel for telemedicinsk hjemmemonitorering eller ingen 

forskel). For livskvalitet blev der også fundet modstridende resultater (enten positiv effekt til fordel 

for telemedicinsk hjemmemonitorering eller ingen forskel). De reviews, som har analyseret på pati-

enttilfredsheden fandt begge, at telemedicinsk hjemmemonitorering har en positiv effekt herpå. 

Der blev også fundet lavere omkostninger for telemedicinsk hjemmemonitorering, men dette skal 

tolkes med forsigtighed. 

• Diabetes: For de to inkluderede reviews om diabetes blev der målt på langtidsblodsukker. Resulta-

terne var blandede og evidensen var svag. 

• Hjertesvigt: Af de seks inkluderede reviews viste de fleste, og herunder de store metaanalyser, en 

reduktion i dødeligheden med telemedicinsk hjemmemonitorering. Enkelte fandt dog også primær-

studier, hvor man ikke kunne finde statistisk signifikante forskelle. Det samme billede viste studier-

ne af effekten på indlæggelsesmønsteret. Studierne tyder på, at telemedicinsk hjemmemonitore-

ring har en positiv effekt på livskvaliteten, mens der blev fundet modstridende resultater for de 

økonomiske konsekvenser ved telemedicinsk hjemmemonitorering.  
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Alt i alt viser litteraturgennemgangen, at der ikke er entydige kliniske gevinster ved telemedicinsk hjem-

memonitorering, med undtagelse af de kliniske effekter for hjertesvigt, hvor der blev fundet reduceret dø-

delighed og antal indlæggelser i de fleste studier. Dog rapporterede ingen reviews om negative effekter på 

de kliniske outcomes. Der er ifølge de inkluderede reviews muligvis økonomiske fordele, men dette skal 

tages med et vist forbehold pga. metodiske problemer i studierne og manglende beskrivelse af de økono-

miske analyser. De inkluderede reviews tyder på, at livskvaliteten for patienter med hjertesvigt og patient-

tilfredsheden forbedres med telemedicinsk hjemmemonitorering. I de inkluderede studier rapporteres 

primært på kliniske outcomes, mens de andre MAST-domæner ikke er i fokus. Det er derfor uvist, hvilken 

betydning telemedicinsk hjemmemonitering har på disse domæner baseret på litteraturen. Resultaterne 

skal generelt tolkes med forsigtighed grundet flere forbehold, hvilket beskrives i følgende afsnit. 

For alle patientgrupperne gælder det, at de forskellige oversigtsartikler har inkluderet studier med hetero-

genitet imellem studierne, bl.a. ift.: 

• Patientens alder 

• Sværhedsgraden af sygdommen (f.eks. moderat/svær KOL, Type 1 eller Type 2 diabetes) 

• Interventionsvarigheden (f.eks. 3 mdr. vs. 12 mdr.) 

• Anvendt teknologi/device til hhv. monitorering og transmission 

• Feedback til patienten (f.eks. hyppighed, type, faggruppe) og transmissionshyppighed 

• In- og eksklusionskriterier for studierne i de enkelte reviews 
 

Desuden er kontrolgruppen sjældent beskrevet, ligesom begrebet ”konventionel behandling” eller ”vanlig 

praksis” oftest ikke er defineret. Der vides således ikke, hvad der sammenlignes med. Pga. denne heteroge-

nitet er det dels usikkert at konkludere noget endeligt om effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering 

til de udvalgte patientgrupper og dels vanskeligt at overføre interventionen til den lokale praksis og forven-

te samme resultater. Derfor rapporteres der også meget tvetydige resultater og konklusioner i de enkelte 

reviews. Som det anbefales af Franek (2012) bør interventionerne endvidere testes i de lokale settings før 

storskala-implementering, eller der bør fokuseres på lokalt udviklede interventioner, som er underkastet 

passende evaluering, og som har vist sig effektive. 

Generelt tegner der sig et billede af, at kvaliteten af primærstudierne for telemedicinsk hjemmemonitore-

ring til de tre sygdomsgrupper er lav. Mange af de inkluderede reviews omtaler denne problematik, som 

der ses eksempler på i nedenstående citater: 
• “Caution is advised for healthcare decision-makers seeking large-scale implementation of telehealth in routine clinical prac-

tice. The clinical effectiveness of such implementations with follow-up exceeding 12 months has not yet been demonstrated”. 

(citat fra Udsen et al. (2014)) 

• “However, the evidence of its benefits is still limited and further research is needed to assess the effectiveness of home tele-

monitoring in COPD management, as there are still few studies in this area.” (citat fra Cruz et al. (2014a)) 

• “Study variability and poor reporting made comparison difficult, and most studies had important methodological weakness-

es. Evidence on the effectiveness of mhealth interventions for diabetes was inconsistent for both types of diabetes and re-

mains weak.” (citat Baron et al. (2012)) 

• “The methodological quality of the 21 included studies varied widely and reporting was generally poor on random sequence 

generation, allocation concealment, blinding of outcome assessment” (citat fra Pandor et al. (2013b)) 
 

Det skal endvidere påpeges, at der bør udvises forsigtighed med at overføre resultater fundet i udlandet til 

danske forhold. Dette skyldes, at der er forskelle på opbygningen af sundhedsvæsenet, den tekniske infra-

struktur og geografiske afstande.  
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Metodemæssige overvejelser 

Telemedicin er et bredt begreb, der ofte defineres forskelligt. Samtidig er telemedicin også en samlet be-

tegnelse for en række forskellige interventioner, herunder telemedicinsk hjemmemonitorering. Telemedi-

cinsk hjemmemonitorering dækker også over mange forskellige typer af interventioner, og ofte anvendes 

det i kombination med andre telemedicinske dele, f.eks. videokonsultation. Der er derfor vanskeligt at ind-

kredse effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering isoleret set. 

I denne litteraturgennemgang blev der inkluderet reviews, som blev vurderet til at overholde definitionen 

af begrebet telemedicinsk hjemmemonitorering (telemedicinske teknologier, hvor hjemmemonitorerings-

data overføres digitalt fra patientens/borgerens hjem til en central enhed, hvorefter sundhedspersonale 

anvender de indsendte data i kliniske beslutninger), men beskrivelserne var ikke altid detaljeret nok til at 

dette kunne vurderes med fuldstændig sikkerhed.  Derfor er der risiko for, at enkelte af de inkluderede 

reviews ikke har anvendt præcis den samme definition som i denne erfaringsopsamling, eller at der i enkel-

te reviews er inkluderet primærstudier, som ikke opfylder definitionen fuldstændigt. Det vurderes dog, at 

denne problemstilling ikke ændrer på resultaterne i erfaringsopsamlingen.  

I nærværende erfaringsopsamling blev der kun inkluderet reviews fra 2012-2014, hvormed der ikke indgår 

nyere primærstudier. Inklusion af nyere primærstudier ville muligvis kunne nuancere billedet. Desuden er 

det ikke blevet opgjort i hvor stort et omfang de forskellige reviews inkluderer de samme primærkilder, og 

der er med høj sandsynlighed et overlap mellem de forskellige reviews inden for de tre sygdomsgrupper. 

De inkluderede reviews er ikke blevet kvalitetsvurderet på struktureret vis, hvormed der er lille risiko for, at 

der er inkluderet systematiske reviews og metaanalyser af dårlig kvalitet. I sorteringsfasen er studier, som 

ikke tydeligt har beskrevet deres metode dog blevet frasorteret, f.eks. hvis det ikke har været muligt at se, 

hvilke databaser der er blevet søgt i. De inkluderede reviews vurderes generelt at være af højere kvalitet. 

Konklusion 

De metodiske forbehold i litteraturgennemgangen vurderes ikke at ændre på den overordnede konklusion. 

Evidensen på området er mangelfuld og litteraturgennemgangen viste ikke entydige tendenser med undta-

gelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til hjertesvigtpatienter, hvor telemedicinsk hjemmemonitore-

ring har vist reduceret dødelighed og antal indlæggelser i flere studier. Ingen reviews blandt alle sygdoms-

grupperne rapporterede om negative effekter på de kliniske outcomes.   
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 Status	på	nationale	telemedicinprojek-4

ter	omhandlende	hjemmemonitorering	

(delopgave	2)	

4.1 Formål 
Formålet med denne delopgave er at afdække status samt give et overblik over danske telemedicinske pro-

jekter omhandlende hjemmemonitorering. MedComs telemedicindatabase blev gennemgået, hvor følgen-

de parametre blev undersøgt for de inkluderede projekter: Fordeling på sektor samt landsdel, status, 

patientgrupper, teknologier, teknologiernes modenhed og gevinster. 

Jf. opgavebeskrivelsen til nærværende erfaringsopsamling var det planlagt, at der kun skulle indgå igangvæ-

rende projekter i denne delopgave. For at give et mere generelt overblik over status på danske projekter 

omhandlende telemedicinsk hjemmemonitorering blev det dog besluttet at medtage både afsluttede og 

igangværende projekter. Desuden ønskede forfatterne at basere udarbejdelsen af bruttolisten til delopgave 

3 (Kapitel 5) på et struktureret grundlag, hvorfor bruttolisten blev udarbejdet baseret på resultaterne fra 

delopgave 2. Da der i delopgave 3 var ønske om at beskrive afsluttede projekter, blev det derfor fundet 

nødvendigt at inkludere både igangværende og afsluttede projekter. 

 

Som beskrevet I afsnit 2.4 blev følgende definition anvendt i udvælgelsen af projekter fra databasen: 

Telemedicinske teknologier, hvor monitoreringsdata overføres digitalt fra patientens/borgerens hjem til en 

central enhed, hvorefter sundhedspersonale anvender de indsendte data i kliniske beslutninger. 

4.2 Metode 
Der blev søgt efter telemedicinske projekter vedrørende hjemmemonitorering via MedComs database over 

telemedicinprojekter, kaldet Telemedicinsk Landkort (MedCom, 2014b). Databasen er den primære kilde til 

alle oplysninger omkring projekterne i denne delopgave. I følgende afsnit vil der være en kort beskrivelse af 

MedComs telemedicindatabase, samt en beskrivelse af søgeprocessen.  

4.2.1 MedComs telemedicindatabase 

Målet med landkortet/databasen er at give et overblik over telemedicinske projekter i Danmark, og dermed 

hjælpe erfaringsudveksling på vej ved at henvise til kontaktpersoner. Databasen er offentlig tilgængelig for 

alle interesserede (MedCom, 2014a, MedCom, 2013). 

På baggrund af den nationale handlingsplan, skal MedCom årligt bidrage med en opgørelse, der beskriver 

udbredelsen af telemedicin i sundhedsvæsnet. Selve databasen har været under udvikling siden den natio-

nale handlingsplan for udbredelsen af telemedicin udkom i 2012. Alle sektorer har frem til medio 2014 haft 

mulighed for at indberette deres projekter, og det er besluttet, at kortlægningen skal opdateres løbende 

(MedCom, 2014a).  
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Hvert projekt får tildelt et ID-nr., som sammen med projektets navn og eventuelt projekt-og/eller en for-

målsbeskrivelse samt yderligere uddybende oplysninger kan findes i databasen. 

I Figur 2 ses et screenshot af det telemedicinske landkort (MedCom, 2014b). Landkortet er bygget op med 

forskellige søgemuligheder i venstre side af skærmbilledet, hvor der til højre er skitseret et landkort, som 

billedligt viser resultaterne efter en søgning. Det er muligt at foretage en specifik søgning i databasen ud fra 

forskellige søgemuligheder/emner: Bl.a. Titel, Paraplyprojekt, Sygdomsområder, Lokaliteter og Teknologier. 

Efter en søgning kan resultatet ses på henholdsvis landkortet eller på en liste, som har opstillet projekterne 

i alfabetisk rækkefølge. Vælger man listen, kan denne downloades som et excel-ark. Dette excel-ark er op-

bygget i kategorier ud fra de førnævnte søgemuligheder.  

 
Figur 2: MedComs telemedicinske landkort 

(MedCom, 2014b) 

4.2.2 Søgning i databasen 

For at beskrive alle telemedicinske projekter i Danmark omhandlende telemedicinsk hjemmemonitorering, 

blev der foretaget en søgning i MedComs database. Søgningen blev foretaget d. 16. september 2014, hvor 

et excel-ark med alle projekter i databasen blev downloadet. Søgefelterne i databasen blev ikke anvendt til 

at afgrænse søgningen, da eventuelle fejlregistreringer i databasen ville medføre fejl i sorteringen. Der blev 

i stedet foretaget en struktureret gennemgang af alle projekterne i databasen. Dette blev gjort over to om-

gange. Nedenfor beskrives proceduren for de to sorteringsrunder. 

1. Gennemgang 

 Alle oplyste projekter blev gennemlæst og sorteret ud fra følgende inklusionskriterier: 

Inklusion: 

• Ordet hjemmemonitorering er oplyst eller 
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• Projektbeskrivelsen antyder, at løsningen helt eller delvist inkluderer telemedicinsk hjemmemoni-
torering 

2. Gennemgang. 

De inkluderede projekter blev nærlæst for at sikre, at der var tale om telemedicinsk hjemmemonitorering. 

Dette blev bl.a. gjort ved at søge yderligere oplysninger omkring projektet via oplyste links i MedComs da-

tabase, eller ved at foretage en simpel google-søgning på projektet. Hvis det efter nærlæsningen ikke var 

tydeligt, hvorvidt projektet inkluderede telemedicinsk hjemmemonitorering med digital overførsel af data 

fra patientens/borgens hjem til sundhedsprofessionelle, blev projektet på baggrund af de manglende indi-

kationer herpå ekskluderet. 

4.3 Resultater 
I følgende afsnit beskrives faserne i databasesøgningen og antallet af projekter, som blev inkluderet i hver 

af de enkelte faser. Derefter beskrives resultaterne, som søgningen/analysen har bidraget til ud fra følgen-

de: 

• Fordeling på sektorer og landsdele 

• Status på projekterne 

• Patientgrupper 

• Teknologier 

• Teknologiens modenhed 

• Gevinster 

4.3.1 Faser i databasesøgningen 

I Figur 3 ses en grafisk fremstilling af faserne i søgeprocessen i databasen. Der har været følgende faser: 

• Fase 1 – Dataudtræk fra MedComs database: Der blev downloadet et excel-ark med alle projekter 

fra MedComs database. 

• Fase 2 – Første sortering: Alle projekter blev gennemlæst. De projekter, der indeholder ordet 

hjemmonitorering, eller hvor det i projektbeskrivelsen antydes, at hjemmemonitorering indgår, 

blev inkluderet. 

• Fase 3 – Frasortering af dubletter: De inkluderede projekter blev gennemgået for dubletter. Et pro-

jekt blev kategoriseret som værende en dublet, hvis projektnavnene var identiske, samtidig med at 

selve projektbeskrivelserne var enslydende, samt hvis de forløb på det samme geografiske område. 

• Fase 4 – Anden sortering: De inkluderede projekter blev nærlæst, evt. vha. af supplerende referen-

cer for at sikre, at projektet omhandler telemedicinsk hjemmemonitorering. Der kunne være flere 

årsager til, at et projekt blev ekskluderet i denne fase. Eksempler på frasortering: Projekter hvor 

monitoreringsdata ikke overføres digitalt, eller hvor indrapporteret data ikke efterfølgende anven-

des af sundhedsprofessionelle. Se argumenterne for fravalg af projekter i bilag D. 

 

I bilag D ses også et mere detaljeret diagram over sorteringsprocessen samt en opgørelse over inkluderede 

og ekskluderede projekter. 
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Figur 3: Faser i søgeprocessen i databasen 

Til venstre i figuren er de forskellige faser i søgeprocessen angivet, mens det i kasserne til højre står anført, hvor mange projek-

ter, der blev inkluderet i de enkelte faser. I første sortering blev projekter inkluderet, hvis der var indikationer på hjemmonitore-

ring. Efter frasorteringen af dubletter blev projekterne i fase 4 nærlæst for at vurdere, om projektet opfyldte den valgte definiti-

on for telemedicinsk hjemmemonitorering. 

Gennemgangen af alle projekterne resulterede i 45 projekter, som omhandler telemedicinsk hjemmemoni-

torering. I det følgende beskrives de inkluderede projekter overordnet, mens bilag E indeholder en mere 

detaljeret oversigt over de inkluderede projekter med oplysninger om formål, patientgruppe, sektor mm.  

4.3.2 Fordeling af projekter på sektorer og landsdele 

Fordeling af projekterne på sektorer 

I Figur 4 ses projekternes procentvise fordeling på mono – og tværsektorielle projekter, samt hvilke sekto-

rer der specifikt er tale om.  

  

Figur 4: Procentvis fordeling på mono- og tværsektorielle projekter samt fordelingen på sektorer 
PL= Praktiserende læge. 

Størstedelen, omkring 64 %, af projekterne, omhandlende telemedicinsk hjemmemonitorering er monosek-

torielle, mens ca. 36 % er tværsektorielle.  Langt størstedelen er monosektorielle projekter i hospitalsregi, 
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nemlig 53 % og inden for de monosektorielle projekter dækker hospitalerne ca. 83 %. Hovedparten af de 

tværsektorielle projekter, tager enten afsæt i et samarbejde mellem kommune, region (hospital) og prakti-

serende læger (ca. 44 %) eller mellem kommune og region (hospital) (50 %). 

Fordeling af projekterne på landsdele 

I Figur 5 ses en opgørelse over fordelingen af projekterne på de forskellige landsdele. Som angivet i figuren 

er størstedelen af de telemedicinske hjemmemonitoreringsprojekter lokaliseret i Midtjylland (40 %). I både 

Hovedstadsområdet og i Syddanmark er ca. 20 % af projekterne forankret, mens under 10 % af projekterne 

foregår i Nordjylland og på Sjælland. Ca. 2 % af projekterne er på nationalt niveau. Det bør dog påpeges, at 

denne opgørelse ikke giver et udtømmende billede af projektfordelingen på landsdele, da der er store for-

skelle i indrapporteringen af projekter til databasen fra landsdel til landsdel. Se evt. også diskussionen i 

afsnit 4.4. 

 
Figur 5: Procentvis fordeling af projekter på landsdele 

4.3.3 Status på projekterne 

Databaseudtrækket fra d. 16. september 2014 indeholdt ikke oplysninger om status på projekterne. Derfor 

blev det vurderet, om projekter var igangværende eller afsluttet ud fra de oplyste datoer. I tilfælde, hvor 

der kun var oplyst en startdato og ikke en slutdato, eller hvor start- og slutdato var ens, blev projektet kate-

goriseret som igangværende. Derfor skal der tages forbehold for, at nogle af disse måske er afsluttet, men 

at slutdatoen ikke er blevet oplyst.  

Status på projekterne (igangværende eller afsluttet) ses i Tabel 12. Som det kan ses, er hovedparten af pro-

jekterne igangværende projekter (53 %). 
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Status (igangværende eller afsluttet) Antal projekter Procent 

Igangværende 24 53,33 % 
Afsluttet 14 31,11 % 
Ingen datoer oplyst 7 15,56 % 

Tabel 12: Status på projekterne (igangværende eller afsluttet) 

Et senere udtræk fra databasen (d. 06-10-2014) indeholdt en kolonne med oplysninger om status, dvs. om 

projekterne kunne kategoriseres som ”Projekt”, ”Udbredelse” eller i ”Drift”. Disse oplysninger blev tilføjet 

efter d. 16. september. I det nye udtræk viste det sig, at to af de inkluderede projekter havde fået nyt ID-

nr., hvilket dog ikke har haft betydning for resultaterne. Dette indikerer dog, at databasen har været under 

udvikling samtidig med udarbejdelsen af erfaringsopsamlingen. I Tabel 13 ses fordelingen på status, som 

det er angivet i databasen. 

Status (som oplyst i databasen) Antal projekter Procent 

Udbredelse 1 2,22 % 
Projekt 26 57,78 % 
Drift 18 40,00 % 

Tabel 13: Status på projekterne (som angivet i databasen) 

Ud fra tabellen ses det, at der er 18 telemedicinske initiativer, der er i drift (40 %), hvorimod 26 initiativer er 

kategoriseret som et projekt (58 %) og 1 initiativ går under kategorien udbredelse (2 %).  

De to måder at opgive status på bidrager ikke med de samme informationer. I opgørelsen baseret på dato-

er, er det ikke muligt at se, om et projekt er overgået til drift, efter det er afsluttet. Ligeledes er det ikke 

muligt at se, om et projekt er afsluttet eller igangværende, hvis status er angivet som ”projekt”. 

4.3.4 Patientgrupper 

I Tabel 14 ses en opgørelse over fordelingen af projekter på patientgrupper. Ud fra resultaterne ses det, at 

der er særligt fokus på hjertepatienterne inden for telemedicinsk hjemmemonitorering i Danmark, da ca. 27 

% af projekterne er retter sig mod denne patientgruppe. Derefter følger diabetes og KOL med 11-16 % af 

projekterne. Gravide og sårpatienter samt psykiatriske patienter er også patientgrupper, som optræder 

flere gange (fra 4 – 13 %). 

Der er også fokus på andre patientgrupper som f.eks. gigtpatienter og epilepsipatienter, men disse patient-

grupper nævnes kun i enkelte projekter og er derfor sammensat i kategorien ”Andet”.  Derudover er der 

flere projekter, som henvender sig til en bred patientgruppe eller flere patientgrupper på én gang, f.eks. 

medicinsk patienter og kronikere. Disse er samlet i gruppen ”Bred/flere patientgrupper”. 

Patientgruppe Antal projekter Procent  

Hjertepatienter 12  26,67 % 

Diabetespatienter herunder diabetiske fodsår 7  15,56 % 

KOL-patienter  5  11,11 % 

Gravide 3  6,67 % 

Sår-patienter (årsag ikke specificeret) 3  6,67 % 

Psykiatriske patienter 2  4,44 % 

Bred/flere patientgrupper 7  15,56 % 

Andet 6  13,33 % 

Tabel 14: Projekternes fordeling på patientgrupper 
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Nogle af projekterne er meget specifikke i deres beskrivelse af, hvilken patientgruppe den telemedicinske 

løsning henvender sig til, mens andre beskrivelser er mere brede. F.eks. inkluderer ”hjertepatienter” i den-

ne opgørelse således både projekter med betegnelsen hjertepatienter, samt patienter med forhøjet blod-

tryk og ICD-patienter. For diabetesgruppen har nogle projekter nævnt, at fokus er på diabetiske fodsår, 

mens andre inkluderer diabetespatienter mere bredt. Nogle projekter omhandlende sår, fokuserer muligvis 

også på diabetiske sår, men dette er ikke konkretiseret i beskrivelsen af patienterne eller i formålet med 

projektet, hvormed løsningen kan rette sig til andre type sårpatienter. Derfor er disse projekter placeret i 

en gruppe for sig.  

4.3.5 Teknologier 

Alle de inkluderede projekter omhandler telemedicinsk hjemmemonitorering, men der anvendes forskellige 

teknologiske løsninger. De teknologiske løsninger dækker bl.a. over teknologier, der automatisk sender 

data fra patienten/borgerens hjem til en sundhedsfaglig enhed, uden at borgenen selv skal gøre noget ak-

tivt, hvorefter behandleren kan analysere de indkomne data. I andre projekter anvendes teknologiske løs-

ninger, hvor borgeren/patienten selv indtaster monitoreringsdata i et web-baseret program, som både 

borgeren/patienten, behandler og evt. tværfaglige samarbejdspartnere har adgang til. I databasen er de 

fleste projekter begrænset beskrevet ift. den anvendte teknologi. Følgende betegnelser er dog ofte oplyst: 

• Hjemmemonitorering 

• Tablet/PC 

• Mobiltelefon/smartphone 

• Integration med EPJ eller andre systemer 

• Web-portal 

• Videokonference 

• Anden løsning 

Disse betegnelser er brede og skaber ikke klarhed over, hvilke konkrete teknologier, som anvendes. F.eks. 

er det ikke muligt at vide, om projekter, hvor ”hjemmemonitorering” er oplyst, anvender PC samt måleud-

styr, eller om patienten selv kan indtaste sine symptomer via en mobilapplikation eller lignende. Der er stor 

variation i, hvordan den anvendte teknologi er beskrevet, og i enkelte tilfælde er teknologien ikke oplyst. Af 

de 45 inkluderede projekter, er det desuden kun 28 projekter, der har oplyst hjemmemonitorering som 

anvendt teknologi. Kategorien ”Teknologier” har ændret sig under udviklingen af databasen, og der er der-

for risiko for, at oplysninger om teknologien ikke er opdateret for alle projekter, som har været indrappor-

teret før ændringerne.1 Alle disse faktorer har betydet, at det ikke har været muligt at lave en opgørelse 

over anvendte teknologier. 

4.3.6 Teknologiens modenhed  

Med hensyn til de enkelte projekters anvendte teknologi, er det problematisk at beskrive teknologiens mo-

denhed, da der ikke har været tilgængelige oplysninger omkring dette i MedComs database. 

                                                           
1 Oplyst af deltager fra arbejdsgruppen for kortlægningen/landkortet 
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4.3.7 Gevinster 

For de fleste projekter i MedComs database beskrives det ikke, hvad der forventes at være af gevinster ved 

løsningen, eller også er de forventede gevinster beskrevet meget bredt. I flere projekter står gevinsterne 

angivet som følgende: 

• Gevinster for patient/borger 

• Kliniske/faglige gevinster 

• Økonomiske gevinster 

• Organisatoriske gevinster 

I enkelte projekter er beskrivelserne dog mere konkrete, f.eks. at det forventes at frigøre tid og at forbedre 

kvaliteten af behandlingen. I bilag E ses det, hvad der listet af gevinster for de enkelte projekter. Det bør 

dog påpeges, at oplysninger om gevinster ikke længere skal indrapporteres i databasen.2 Formålet med 

databasen er som tidligere nævnt at give et overblik over telemedicinske projekter i Danmark og at hjælpe 

erfaringsudveksling på vej ved at henvise til kontaktpersoner. Dette kan forklare, hvorfor der ikke foreligger 

flere oplysninger om gevinsterne i databasen.  

Det har i databasen ikke været muligt at danne et overblik over, hvilke projekter der har foretaget eller er i 

gang med at foretage en evaluering af de forventede effekter. I enkelte projekter har det dog været muligt 

at finde oplysninger herom igennem supplerende referencer, se evt. bilag E. 

4.4 Diskussion 
Gennemgangen af MedComs database har vist, at der i skrivende stund er 45 danske telemedicinske initia-

tiver inden for hjemmemonitorering med fokus på forskellige patientgrupper, primært kronikere. Største-

delen af initiativerne sker i monosektorielt hospitalsregi (ca. 53 %). Hovedparten af de tværsektorielle pro-

jekter, tager enten afsæt i et samarbejde mellem kommune, region (hospital) og praktiserende læger (ca. 

44 %) eller mellem kommune og region (hospital) (50 %). 

Ud fra informationerne i databasen har det ikke været muligt at danne et overblik over, hvor modne de 

anvendte teknologier er, hvilke gevinster telemedicinsk hjemmemonitorering resulterer i, samt om der 

foreligger/foretages evalueringer. Dette har dog heller ikke været hovedformålet med databasen, da den 

primært skal fungere som et overblik med kontaktoplysninger og derved skabe mulighed for erfaringsud-

veksling. Der kan derfor foreligge erfaringer og evidens om de telemedicinske projekter, som ikke kunne 

belyses i denne delopgave. Derfor forsøges det at beskrive udvalgte projekter mere detaljeret i delopgave 3 

ved at indsamle flere oplysninger om projekterne. 

Der er problematikker og udfordringer ved databasen, idet der lader til at være en variation i opfattelsen af 

telemedicinsk hjemmemonitorering, en variation i indrapporteringerne, dubletter og for nogle projekter 

meget sparsomme oplysninger. En forklaring herop kan være, at MedComs database er et forholdsvist nyt 

initiativ forankret i Den nationale handlingsplan for udbredelsen af telemedicin (Danske Regioner et al., 

2012). Man har forsøgt at gøre databasen dækkende frem til medio 2014 (MedCom, 2014a), og de forskel-

lige aktører har indtil denne dato haft mulighed for at indberette deres telemedicinske projekter. På datoen 

for udtrækket til denne erfaringsopsamling har databasen dog stadig været under udvikling, og der har 

                                                           
2 Oplyst af deltager fra arbejdsgruppen for kortlægningen/landkortet 
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umiddelbart været forskellige måder at håndtere indrapporteringen på fra landsdel til landsdel. Dertil har 

KL deres egen database over velfærdsteknologier, hvilket muligvis har haft en indflydelse på kommunernes 

indrapportering. Det kan derfor ikke siges med sikkerhed, hvor dækkende databasen er, og hvor godt den 

afspejler den reelle brug samt erfaringer med telemedicinske projekter i Danmark. Det er muligt, at der 

foregår flere initiativer end de nævnte i databasen. Der er dog fra MedComs side blevet opfordret til få 

projekterne indberettet, samtidig med, at der er tale om et nationalt initiativ (MedCom, 2014a). Det må 

derfor formodes, at en stor del af de eksisterende danske telemedicinprojekter i september 2014 er blevet 

indberettet. 

Metodemæssige overvejelser 

Der er flere metodemæssige overvejelser i forbindelse med gennemgangen af projekterne i MedComs da-

tabase. Generelt er resultaterne i denne delopgave usikre, da de er baseret på en database med sparsom-

me oplysninger for flere af projekterne, og hvor kvaliteten af oplysningerne er varierende. Det skal endvi-

dere bemærkes, at databasen kan tilgås og anvendes af alle, og ved at oprette sig som bruger i databasen, 

har man mulighed for at oprette et projekt. Dette er positivt ift., at man på den måde kan nå ud til mange 

interessenter og øge sandsynligheden for, at alle telemedicinske projekter bliver indberettet, også selvom 

der er tale om et mindre projekt, som der ikke er bredt kendskab til. Dette kan dog også resultere i, at da-

tabasen indeholder flere dubletter, og at der kan stilles spørgsmålstegn ved kvaliteten af indberetningerne. 

Det skal tydeliggøres, at grundet tidshorisonten for nærværende erfaringsopsamling blev udtrækket fra 

databasen foretaget, mens databasen stadig var under udvikling, hvilket forklarer den tvivlsomme kvalitet 

og de sparsomme indrapporteringer for nogle af projekterne. 

Ved gennemgangen af MedComs database blev det tydeligt, at der ikke er en klar fælles opfattelse af tele-

medicin og hjemmemonitorering på tværs af projekterne. Dette er dog en generel problematik inden for 

feltet jf. afsnit 2.4. F.eks. optræder følgende projekt i databasen: ”Badeløsninger, såsom badeerum, bade-

robotter, baderumsmøbler og hjælpemidler”, som umiddelbart ikke kan kategoriseres som telemedicin. I et 

forsøg på at ensrette udvælgelsen af projekterne, er der i denne erfaringsopsamling valgt specifikke defini-

tioner, men valget har resulteret i, at nogle projekter, som er kategoriseret som hjemmemonitorering i 

databasen, er blevet ekskluderet (15 af projekterne fra 1. sortering), mens andre er blevet inkluderet, selv-

om de ikke har angivet hjemmemonitorering som anvendt teknologi (17 projekter).  

Grundet de differentierende opfattelser af telemedicinsk hjemmemonitorering fravalgte forfatterne at 

inkludere projekterne baseret på databasens kategori ”Teknologier”.  Baseret på den valgte definition er 

projekterne ekskluderet, hvis der ikke sker en digital overførsel af monitoreringsdata, og hvis data ikke ses 

og anvendes af en sundhedsprofessionel. En anden definition havde muligvis resulteret i, at denne type 

projekter ville være inkluderet. 

 

Nogle projekter er yderst sparsomt beskrevet i databasen. Det har derfor været nødvendigt at ekskludere 

flere projekter, da det ikke har været muligt at afklare, om de omhandlede telemedicinsk hjemmemonito-

rering. Ligeledes er nogle projekter muligvis blevet inkluderet, da de sparsomme beskrivelser har antydet, 

at der var tale om telemedicinsk hjemmemonitorering, men hvor projektet reelt ikke hører under definitio-

nen. Denne problematik kunne muligvis være løst ved at tage kontakt til de angivne kontaktpersoner i da-

tabasen (for de projekter hvor dette var angivet), men dette ville være ressourcekrævende og var ikke op-

rindeligt en del af opgaven. I stedet blev der i de tilfælde, hvor der opstod tvivl om, hvorvidt et projekt skul-

le inkluderes eller ej, søgt efter yderligere oplysninger vha. google, hvorefter projektet blev drøftet mellem 
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tre medarbejdere fra CIMT for at nå til enighed om inklusion eller eksklusion. Det har ikke været muligt at 

finde et mønster i, hvilke oplysninger der mangler for disse projekter. Nogle har f.eks. blot anført titel og 

ikke andet, mens andre f.eks. har udfyldt alle felter, men med meget få ord.  

Det blev forsøgt at identificere og ekskludere dubletter i databasen. Det er dog muligt, at der optræder 

flere dubletter, end de der allerede er taget hensyn til, da det i nogle tilfælde har været problematisk at 

gennemskue, om et projektet er en dublet eller et selvstændigt projekt pga. sparsomme oplysninger i data-

basen. 

Kvaliteten og de sparsomme oplysninger for nogle projekter i udtrækket har en betydning for validitet og 

repræsentativitet af resultaterne. For at sikre validiteten af resultaterne, er databasen blevet grundigt og 

struktureret gennemgået, og der er endvidere søgt efter yderligere materiale, hvis det ikke kunne vurderes, 

om projekterne skulle inkluderes eller ej. Det kan dog ikke udelukkes, at der er mindre fejl i opgørelsen, 

som f.eks. at der er enkelte projekter, som ikke skulle være inkluderet eller ekskluderet, at fordelingen af 

monosektorielle og tværsektorielle projekter ikke er præcis, eller at der er fejl i opgørelsen over igangvæ-

rende og afsluttede projekter. I sidstnævnte er der stor risiko for, at datoerne i databasen ikke er blevet 

opdateret ved ændringer i projektet. 

 

Samlet set vurderes usikkerhederne dog ikke at ændre på det generelle billede, som resultaterne har vist, 

og der kan argumenteres for at den valgte metode i sorteringsprocessen, herunder vurdering af projekter-

ne ud fra valgte definitioner og indsamling af yderligere informationer fra google-søgninger, er mere valid 

og repræsentativ, end hvis sorteringen udelukkende blev baseret på oplysningerne i databasen. Det er end-

videre forsøgt at gøre metoden for sorteringsprocessen gennemskuelig, så det bliver tydeligt, hvad der 

ligger til grund for resultaterne.  

Konklusion 

Der er mange metodiske forbehold relateret til denne delopgave, som kan have betydning for de specifikke 

resultater. Det ændrer dog ikke på, at resultaterne har vist, at der i Danmark er mange projekter omhand-

lende telemedicinsk hjemmemonitorering, og at databasen ikke indeholder oplysninger om, hvor modne de 

anvendte teknologier er og hvilke gevinster, der er realiseret i projekterne. Det skal dog pointeres, at dette 

heller ikke har været hovedformålet med databasen, men at målet har været at give et overblik over tele-

medicinske projekter i Danmark og at hjælpe erfaringsudveksling på vej ved at henvise til kontaktpersoner. 
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 Beskrivelse	af	udvalgte	større	telemedi-5

cinprojekter	(delopgave	3)	

5.1 Formål 
Formålet med denne delopgave er at beskrive erfaringerne fra udvalgte projekter ud fra MAST. Projekterne 

blev udvalgt af National koordinationsgruppe for telemedicin ud fra en bruttoliste, som indeholdt forslag på 

danske og udenlandske telemedicinprojekter inden for telemedicinsk hjemmemonitorering. Bruttolisen 

blev for de danske projekter baseret på resultaterne fra delopgave 2, mens de udenlandske projekter blev 

fundet vha. viden i forfatternes netværk og ved simple google-søgninger. Oprindeligt var det planlagt, at 

delopgave 3 skulle omhandle erfaringerne fra afsluttede projekter, men det blev fundet nødvendigt at ud-

vide opgaven til også at inkludere igangværende projekter, for at opnå et større udvalg af projekter. Brutto-

listen kan findes i bilag F. 

 

Følgende projekter blev valgt af koordinationsgruppen til at indgå i delopgave 3: 

Danske projekter: 

1. Hjemmemonitorering af ICD- og pacemakerpatienter 

2. Telemedicinsk behandling af diabetiske fodsår, Region Syddanmark 

3. Horsens på forkant med Sundhed, ID 246 i MedComs database 

4. Acute combined care for seniors i Sønderjylland (ACCESS-projektet), ID 301 i MedComs database 

5. Det telemedicinske diabetesprojekt, Københavns Kommune og Bispebjerg hospital, ID 372 i Med-

Coms database 

6. Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling, ID 396 i MedComs database 

7. Hjerteinsufficiens (HIT), ID 359 i MedComs database 

8. Epitalet, ID 512 i MedComs database 

Udenlandske projekter: 

9. Whole Systems Demonstrator (WSD) fra England 

10. Telescot 

11. MOMENTUM 

5.2 Metode 
Hvert enkelt projekt blev beskrevet ud fra MAST. I bilag G ses en oversigt over, hvilke specifikke parametre, 

der blev belyst i gennemgangen af de enkelte projekter, samt det skema som blev anvendt til at vurdere 

evidensniveauet. 

For de danske projekter var det pga. sparsomme oplysninger i databasen nødvendigt at foretage opsøgen-

de arbejde. Kontaktpersonerne for de enkelte projekter blev kontaktet for at indsamle yderligere oplysnin-

ger.  
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5.3 Resultater 
I nedenstående afsnit opsummeres de overordnede resultater for de MAST-domæner, hvor der blev fundet 

væsentlige resultater. I bilag H ses detaljerede beskrivelser af de enkelte projekter, samt hvilke kilder disse 

er baseret på. 

5.3.1 Hjemmemonitorering af ICD- og pacemakerpatienter 

Hjemmemonitorering af ICD- og pacemakerpatienter er i drift flere steder i landet. Der er tale om monosek-

torielle projekter i hospitalsregi. I det følgende tages der udgangspunkt i en evaluering foretaget på Århus 

Universitetshospital Skejby i 2011 (Århus UniversitetsHospital Skejby (Hjertemedicinsk Afdeling B), 2011). 

Der skal tages forbehold for, at teknologien og anvendelsen kan have ændret sig siden.  

Evalueringen er baseret på erfaringerne fra anvendelsen af hjemmemonitorering blandt 650 patienter med 

implanterbar cardioverter-defribrillator (ICD) og pacemaker (PM). Normalt kontrolleres PM- og ICD-

patienter regelmæssigt ved fysisk fremmøde. Med hjemmemonitoreringen får patienten udstyr med hjem, 

hvormed data kan sendes fra hjemmet. I evalueringen blev målinger indsendt hver 3. mdr. og i nogle tilfæl-

de oftere, hvis der var behov, hvorefter personalet på sygehuset kunne se målingerne igennem og tage 

kontakt til patienten ved problemer. Formålet var at afprøve telemedicinsk hjemmemonitorering af ICD- og 

PM-patienter og bl.a. at undersøge, hvilke organisatoriske ændringer der var behov for. Følgende konklude-

res i undersøgelsen: 

• Domæne 2 – Sikkerhed: Der er mange fordele, hvad angår patientsikkerheden. 

• Domæne 3 – Klinisk effekt: Der menes at være mange fordele for patientsikkerhed og kvalitet, hvilket 

er baseret på 5 cases, hvor monitoreringen bl.a. har resulteret i, at tekniske fejl i ICDerne og PMerne 

blev opdaget hurtigere. 

• Domæne 4 – Patientens/borgerens perspektiver: Det tilkendegives, at patienterne føler sig bedre 

overvåget og dermed mere trygge. De sparer fysiske kontroller, og slipper dermed for transport til og 

fra sygehuset og evt. fravær fra arbejdet og ventetider. Ikke alle patienter ønsker dog hjemmemonito-

reringen og at have en transmitter i hjemmet. 

• Domæne 5 - Økonomiske aspekter: I evalueringen estimeres der at være en netto personalebesparelse 

på seks personer på landsplan, men med betydelige hardware-investeringer. Det bemærkes, at der er 

risiko for en øget efterspørgsel af kortere intervaller mellem fjernkontroller. I potentialeberegningerne 

er der ikke taget højde for omkostninger ved teknologien. Hjemmemonitorering vurderes i evaluerin-

gen at kunne opnå betydeligt landsdækkende potentiale, såfremt det centraliseres til de store hjerte-

centre i Danmark. 

• Domæne 6 - Organisatoriske aspekter: Af de planlagte sendinger kom 17 % ikke på det planlagte tids-

punkt, hvilket f.eks. kan skyldes, at patienten ikke har været hjemme eller dårlig dækning. Dette kræver 

ekstra arbejde for personalet. 

Overførbarhed og evidensniveau: Evidensniveauet for evalueringen er lav (niveau 5), da den er baseret på 

enkelte cases og erfaringer fra at have anvendt teknologien til 650 patienter. Der foreligger dog udenlandsk 

litteratur på området, som bl.a. har vist en reduktion i ”follow-ups” i klinikken og identifikation af flere sig-

nifikante kliniske hændelser, dog uden at dette var forbundet med lavere dødelighed og sygelighed et år 

efter (Pron et al., 2012).  
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5.3.2 Telemedicinsk behandling af diabetiske fodsår, Region Syddanmark 

Projektet om telemedicinsk behandling af diabetiske fodsår i Region Syddanmark er et tværsektorielt pro-

jekt mellem hospitaler og kommuner i regionen. I interventionsgruppen kontrolleres diabetespatienterne 

med fodsår primært i eget hjem via telemedicinsk udstyr fremfor fysisk fremmøde i ambulatoriet (2 ud af 3 

kontroller erstattes af telemedicinske kontroller med hjemmesygeplejerske). En kommunal sygeplejerske 

foretager sårpleje og tager billeder af såret med en mobiltelefon, som sendes til en elektronisk database 

(pleje.net). Specialister på sygehuset kan derefter se billedet og vejlede i fortsat behandling og pleje. Lægen 

og hjemmesygeplejerske afholder derefter konsultation (telefonisk eller via det elektroniske system), hvor 

lægen forinden eller under samtalen ser billederne og vurderer sårforholdene.  

Formålet er at forbedre samarbejdet i behandlingen af diabetiske fodsår, og det forventes, at den teleme-

dicinske løsning kan øge kvaliteten i behandlingen, da der er hurtig adgang til højeste specialistvurdering. 

Løsningen kan muligvis resultere i økonomiske fordele, da der er mulighed for, at patienten kan udskrives 

tidligere. Desuden forventes løsningen at resultere i sparede transportomkostninger for patient og pårø-

rende, som også undgår ventetid, og som heller ikke skal bruge tid på transport til sygehus. 

Der er tale om et igangværende forskningsprojekt, og derfor forelå der på tidspunktet for udarbejdelsen af 

erfaringsopsamlingen endnu ikke resultater om effekterne. Målet er at inkludere 400 borgere, hvoraf halv-

delen vil modtage den telemedicinske løsning. Resultaterne forventes at foreligge i 2015. De primære ef-

fektmål er antallet af akutte indlæggelsesforløb, amputation, længde af indlæggelsen, transport og logistik 

for patienter i henhold til besøg i ambulatoriet, økonomiske konsekvenser, samt den patientoplevede til-

fredshed med det telemedicinske behandlingsforløb. 

Grundet manglende informationer om erfaringer fra det danske projekt beskrives erfaringer fra litteraturen 

baseret på et systematisk review af Nordheim et al. (2014). Her undersøges effekten af telemedicin for 

patienter med ben- eller fodsår. Der blev foretaget en systematisk søgning og gennemgang af litteraturen, 

hvor telemedicinsk konsultation (overførsel af digitale billeder eller videokonsultationer) blev sammenlig-

net med face-to-face konsultation. Der blev kun inkluderet 1 studie af 3590 hits fra søgningen. Dette var et 

ikke-randomiseret studie med 140 patienter i USA med diabetiske fodsår. I interventionsgruppen modtog 

patienterne real-time videokonsultation med eller uden digital billedoverførsel af fodsår til sygeplejerske, 

læge eller fysioterapeut. Der blev målt på sårheling og antallet af helet sår efter 12 uger, men der blev ikke 

fundet en statistisk signifikant forskel mellem de to konsultationsformer. Det blev vurderet, at der var høj 

risiko for bias i studiet.  

I reviewet konkluderes det, at der er utilstrækkeligt med tilgængelig evidens for at konkludere om teleme-

dicinsk konsultation af fod- og bensår er lige så effektivt som traditionel follow-up. 

Overførbarhed og evidensniveau: Når den danske RCT er afsluttet vurderes resultaterne at sikre et validt 

estimat for effekten i de øvrige regioner, og der vil være tale om højt evidensniveauet (1b). 
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5.3.3 Horsens på forkant med sundhed 

Horsens på forkant med sundhed er et tværsektorielt projekt med region (hospital), kommune og praktise-

rende læger samt private aktører, hvor kronisk syge borgere i Horsens Kommune inkluderes. I projektet 

bliver det såkaldte ”sundheds-hotspot” udviklet løbende. Målinger fra borgeren (vha. af forskelligt måleud-

styr, bl.a. blodsukkermåler) sendes elektronisk via en hub til sundheds-hotspottet. Borgeren kan via sund-

heds-hotspottet f.eks. tale med den sundhedsfaglige om resultaterne via en skærm. Sundheds-hotspottet 

er en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og 

apotek kan anvende.  

 

Målet er bl.a. at man vha. interventionen bedre kan håndtere den stigende efterspørgsel på sundhedsydel-

ser med aktuelle ressourcer, at skabe sammenhængende behandlingstilbud på tværs af sektorer, og at øge 

borgernes egenmestring. 

Projektet er igangværende, og derfor forelå der på tidspunktet for udarbejdelsen af erfaringsopsamlingen 

endnu ikke resultater om effekterne. Der bedrives forskning på projektet, hvor effekter inden for det klini-

ske, patientmæssige, økonomiske og organisatoriske evalueres. Målet er at inkludere 550 borgere, hvoraf 

halvdelen vil modtage den telemedicinske løsning. Resultaterne forventes at foreligge i 2015. 

 

I det følgende listes foreløbige erfaringer inden for enkelte af domænerne: 

• Domæne 1 - Generel vurdering af den tekniske løsning: Erfaringerne fra ambulatoriet er bl.a., at selv-

om patienten er akut syg, og dermed normalt havde meldt afbud, så kan samtaler nu afholdes pr. vi-

deo. Kommunen oplever bl.a. tættere samarbejde med hospitalet. 

• Domæne 2 – Sikkerhed: Generelt er der meget fokus på driftssikkerhed og patientsikkerhed.  Projektet 

har valgt at bruge borgeres egen bredbåndsløsning, hvis muligt (evt. brug for opgradering). Hvis borge-

ren ikke har internet, betales for 3G kort, eller der etableres bredbånd. Indtil videre har der ikke været 

problemer med dækning. 

• Domæne 4 – Patientens/borgerens perspektiver: I en rapport, hvor tre midtjyske telemedicinprojekter 
analyseres, blev to borgere fra ”Horsens på Forkant” interviewet (Callsen and Handrup, 2014). Disse op-
lever bl.a. løsningen som let anvendelig, og de er generelt meget tilfredse med løsningen.  

• Domæne 6 - Organisatoriske aspekter: Projektet er et organisatorisk projekt, hvor der arbejdes med 

arbejdsgange og samarbejde på tværs af sektorer. To sundhedsfaglige er blevet interviewet, og disse 

tilkendegiver, at de savner tydeliggørelse af roller og opgaver ifm. samarbejdet i behandlerteams og 

mellem sektorer. Nogle dele i brugergrænsefladen opleves som mindre brugervenlige, men der er ge-

nerelt tilfredshed med løsningen (der savnes dog bl.a. integration med CPR). 

• Domæne 7 – Juridiske, etiske og sociokulturelle aspekter: I projektet tror man bl.a. på, at løsningen vil 

skabe uafhængighed og mindske social ulighed. Nogle borgere har kommenteret, at man ikke ønsker en 

stigmatisering af, at man er syg.  
 

Overførbarhed og evidensniveau: Da der endnu ikke foreligger resultater, kan overførbarheden ikke vurde-

res, men denne forventes at være god, da der er tale om et dansk projekt.  Da der er tale om et randomise-

ret forsøg vil evidensniveauet være højt (1b). 

De midlertidige erfaringer i den omtalte rapport er primært baseret på interviews med to sundhedsfaglige 

og to borgere (Callsen and Handrup, 2014). Pga. de få observationer er evidensniveaet for disse resultater 

lav. 
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5.3.4 Acute combined care for seniors i Sønderjylland (ACCESS-projektet) 

ACCESS-projektet er et tværsektorielt projekt mellem Sygehus Sønderjylland, sønderjyske kommuner og 

PLO Syddanmark. I projektet inkluderes ældre medicinske borgere i Sønderjylland med akut formodet me-

dicinsk sygdom, hvor praktiserende læge eller det kommunale sundhedspersonale skønner, at tilstan-

den kræver øget akut hjælp. Oprindeligt var det forventet at inkludere 888 borgere/patienter, som ønskes 

fordelt i fire grupper: 1) Det kommunale akuttilbud, dvs. akutteam i hjemmet eller en akutplads på et pleje-

center (baseline), 2) Medicinsk speciallægevurdering efterfulgt af det kommunale akuttilbud, 3) Det kom-

munale akuttilbud og hotline til medicinsk speciallæge samt telemonitorering og videokommunikation, 4) 

Medicinsk speciallægevurdering efterfulgt af det kommunale akuttilbud samt hotline til medicinsk special-

læge, telemonitorering og videokommunikation. Telemonitoreringen består i, at data fra blodtryksapparat 

og pulsoximeter overføres automatisk til en mobil enhed (hub), hvorefter data sendes videre til en portal, 

som sundhedspersonale har adgang til. Dette kan bl.a. foregå fra hjemmet, hvormed der er tale om tele-

medicinsk hjemmemonitorering. Videokommunikationen er primært til kommunikation mellem den kom-

munale sygeplejerske og den medicinske speciallæge, men kameraret kan vendes, således speciallægen kan 

se og snakke med patienten. 

Formålet med interventionen er at forbedre samarbejdsflader og patientforløb for den akutte ældre medi-

cinske patient. I projektets opstart forventede man, at interventionen ville resultere i et fald i indlæggelses-

frekvensen på mindst 20 % og i hurtigere generhvervelse af funktionsniveau.  

Projektet er igangværende, og derfor forelå der på tidspunktet for udarbejdelsen af erfaringsopsamlingen 

endnu ikke resultater om effekterne. Der evalueres på indlæggelser og genindlæggelser, funktionstab, bor-

ger/patient og personalets tilfredshed og de økonomiske konsekvenser. Grundet udfordringer i at få inklu-

deret nok patienter samt tekniske problemer, har man valgt at reducere inklusion til 328 borgere i det 

randomiserede forsøg, hvori den telemedicinske løsning ikke længere indgår. I stedet evalueres den tele-

medicinske løsning baseret på kvalitative data fra interviews med medarbejdere og patienter. Endvidere 

evalueres løsningen kvantitativt ift., hvor meget de enkelte elementer har været anvendt, og om det har en 

betydning for reduktion i antallet af indlæggelser.  

I det følgende listes foreløbige erfaringer ift. driftssikkerheden: 

• Domæne 2 - Sikkerhed: Videokommunikationen har på nuværende tidspunkt ikke været anvendt i pro-

jektet, hvilket muligvis skyldes, at der ikke har været behov for løsningen. Dataoverførslen fra den mo-

bile enhed til portalen sker via en trådløs dataforbindelse, som etableres ved hjælp af mobilt netværk. 

Projektet har været meget udfordret af varierende og ustabil dækning og udfordringer i Bluetooth-

overførslen mellem device og hub. Dette har medvirket til, at data ikke kunne overføres automatisk, 

men i stedet er blevet indtastet manuelt. 

Overførbarhed og evidensniveau: Da det endnu ikke er helt klarlagt, hvordan resultaterne undersøges og 

opgøres for telemedicindelen, kan evidensniveauet og overførbarheden ikke vurderes. 
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5.3.5 Det telemedicinske diabetesprojekt, Københavns Kommune og Bispebjerg 

hospital 

I det tværsektorielle telemedicinske diabetesprojekt i Københavns kommune og Bispebjerg hospital under-

søges telemedicinsk behandling som et ”add-on” til standardbehandlingen til patienter med type 2-

diabetes.  

Efter endt rehabiliteringsforløb følger patienterne normalt et kontrolforløb hos egen læge eller endokrino-

log hver 3.-6. måned. Studier viser, at patienternes diabeteskontrol forringes efter rehabiliteringsforløbet 

(bestående af livsstilsændringer, uddannelse, behandling og screening for komplikationer), hvorfor det 

ønskes afprøvet, om den telemedicinske løsning kan forbedre eller opretholde god diabeteskontrol. I inter-

ventionsgruppen modtager patienterne en tablet, som automatisk kan opsamle data fra blodtryksmåler, 

blodsukkerapparat og vægt, enten ved brug af USB eller Bluetooth. Blodtryk og vægt måles en gang om 

ugen, mens blodsukker måles to gange om dagen for insulinpatienter og en gang om ugen hos patienter, 

som ikke får insulin. En gang om dagen skal patienten desuden skrive, om medicinen er taget den foregå-

ende dag. Målingerne overføres automatisk fra tablet til en database, hvor målingerne er tilgængelige for 

patienter og sundhedsfaglige i forebyggelsescenteret (kommune). En gang om måneden foretages en vi-

deokonsultation mellem patienten og en sygeplejerske fra forebyggelsescenteret, hvor målingerne kan 

drøftes såvel som patientens livsstil. I kontrolgruppen anbefales patienterne at foretage de samme målin-

ger, men i modsætning til interventionsgruppen skal patienten dog selv registrere målingerne i deres ”dia-

betesdagbog”, som medbringes til diabeteskontrollerne.  

Formålet med projektet er bl.a. at undersøge, om løsningen har en effekt på HbA1c (langtidsblodsukker), 

blodtryk, vægt og fysisk aktivitet, samt om effekten af telemedicin er afhængig af sociale og socioøkonomi-

ske faktorer. Der er tale om et forskningsprojekt, hvor man måler på følgende: HbA1c-niveauet, vægt, BMI, 

hofte/talje mål, blodtryk, kreatinin, hæmoglobin, fastende blodsukker og lipid, ændringer i farmaceutisk 

behandling og livskvalitet. Desuden opgøres besøg hos praktiserende læge, hospital, kontakt med speciali-

ster/hospital, hospitalsindlæggelser og skadestuebesøg. 

Der er tale om et igangværende projekt, og derfor forelå der på tidspunktet for udarbejdelsen af erfarings-

opsamlingen endnu ikke resultater om effekterne. Den sidste deltager har netop afsluttet interventionen 

og mangler 6 måneders follow-up tid. Resultaterne kan først opgøres herefter. Der indgår 165 patienter i 

studiet. 

Overførbarhed og evidensniveau: Da resultaterne endnu ikke foreligger er overførbarheden svær at vurde-

re, men der forventes god overførbarhed, da der er tale om et projekt udført i Danmark. Når studiet er 

afsluttet vil evidensniveauet være højt (1b), da der er tale om en RCT.  
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5.3.6 Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling 

I projektet Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling afprøves og undersøges telemedicinsk hjemmeblod-

tryksmåling til patienter/borgere med forhøjet blodtryk (hypertension) i aldersgruppen 55-64 år.  Der er 

tale om et tværsektorielt projekt mellem Region Midtjylland (Hospitalsenheden Vest), Holstebro Sundheds-

center (Holstebro kommune) og de praktiserende læger i Holstebro Kommune.  

Patienter med hypertension er normalt til konventionel blodtrykskontroller hos egen læge. Ulempen ved 

blodtryksmålinger i lægens konsultation er, at målingerne er usikre og kan medføre over- og underdiagno-

sticering. Døgnblodtryksmåling anses for at være ”guldstandarden” for blodtryksmåling, men dette er en 

upraktisk og dyr måde at foretage regelmæssige kontroller på. Regionshospitalet Holstebro har tidligere 

vist, at telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling, hvor data opsamles elektronisk og videresendes, er korrele-

ret til døgnblodtryksmålingen og i højere grad afspejler patientens blodtryksniveau end måling i lægens 

konsultation. Der er dermed potentiale for at forbedre kvaliteten af behandlingen af hypertension samt 

reducere omkostningerne. Derfor ønsker man at afprøve telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling. 

I interventionsgruppen foretages hjemmeblodtryksmålingen med et blodtryksapparat, og der gives instruk-

tion til patienten i hjemmet vha. en telemedicinsk monitor. Monitoren bruges også til den telemedicinske 

transmission. Blodtrykket måles hver anden uge med det telemedicinske udstyr, hvorefter resultatet af 

målingerne sendes elektronisk til den praktiserende læge. Kontrolgruppen følges, som man plejer at gøre 

det i den pågældende praksis. Patienterne/borgerne deltager i forsøget over en periode på tre måneder, 

som startes og afsluttes med en måling af døgnblodtryk. 

I projektet har man en hypotese om, at behandling baseret på telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling er 

mere effektiv til at sænke blodtrykket, at livskvaliteten forbedres, og at løsningen er mere omkostningsef-

fektivt. 

Projektet er igangværende, og derfor forelå der på tidspunktet for udarbejdelsen af erfaringsopsamlingen 

endnu ikke resultater om effekterne. Undersøgelsen randomiseres (kontrolleret og ikke-blindet). Baseret på 

telemedicinsk blodtryksmålinger eller konventionelle blodtrykskontroller hos egen læge, allokeres patien-

terne til fortsat opfølgning og behandling hos egen læge. Der vil indgå 200 patienter i hver gruppe. I under-

søgelsen sammenlignes omkostningseffektiviteten, livskvaliteten og effektiviteten af blodtrykssænkende 

behandling baseret på telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling med konventionel blodtrykskontrol ved kon-

sultation hos egen læge. I det følgende listes foreløbige erfaringer ift. driftssikkerheden og patienternes 

accept af løsningen: 

• Domæne 2 – Sikkerhed: Projektet har kørt med to forskellige telemedicinske systemer, hvoraf den ene 

har haft driftsudfordringer. En stor del af problemerne er løst i forbindelse med seneste opdatering af 

platformen. 

• Domæne 4 – Patientens/borgerens perspektiver: Mere end 3000 borgere har foreløbigt benyttet ud-

styret i forudgående projekt (ID 305 i MedComs database).  Langt de fleste formår efter kort instrukti-

on, at bruge udstyret korrekt. 

Overførbarhed og evidensniveau: Da resultaterne endnu ikke foreligger er overførbarheden svær at vurde-

re, men der forventes god overførbarhed, da der er tale om et projekt udført i Danmark. Når studiet er 

afsluttet vil evidensniveauet være højt (1b).  
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5.3.7 Hjerteinsufficiens Telemedicin (HIT) 

I HIT-projektet blev patienter med hjerteinsufficiens fra Herlev Hospital, Glostrup Hospital, Bornholms Hos-

pital og Hvidovre Hospital tilbudt telemedicin. Projektet var monosektorielt, men det var oprindeligt ambi-

tionen at inddrage såvel praktiserende læger som kommuner. Løsningen erstattede fysisk fremmøde i am-

bulatoriet, og bestod af telemedicinsk hjemmemonitorering og videokonsultation. Patienterne kunne se 

deres hjertejournal samt deres journal på sundhed.dk og kunne via systemet indsende målinger og læse 

beskeder fra behandleren. De kunne endvidere se videoer om hjertet og få vejledning til systemet. I com-

puterskærmen var der indbygget et kamera, som kunne anvendes til videokonsultationer. Sundhedsperso-

nalet kunne se data fra patienten, samt data fra andre systemer, og de kunne skrive beskeder og booke nye 

tider til videokonsultation. 

I et demonstrationsprojekt blev 49 patienter inkluderet i interventionsgruppen og 26 i kontrolgruppen. Der 

blev foretaget en evaluering af systemet med fokus på funktionalitet, patienternes egenomsorg og oplevel-

se, accelererede behandlingsforløb (behandling af fire patienter i timen fremfor to ved fysisk fremmøde), 

løsningens betydning for klinikerne og samarbejdet med patienten, hospitalernes erfaring med implemen-

teringen og de økonomiske konsekvenser (Ballegaard et al., 2014, In-JeT ApS, 2014). Demonstrationsprojek-

tet varede fra januar 2012 til december 2013. Konceptet er genoptaget i et nyt projekt i oktober 2014. I det 

følgende beskrives de overordnede resultater fra evalueringen ud fra MAST-domænerne: 

• Domæne 1 - Generel vurdering af den tekniske løsning: Kravene til løsningen har været ambitiøse, 

men der har været udfordringer ifm. integrationer og driftssikkerhed. Det har ikke været muligt at opnå 

alle integrationerne og dermed at opnå en selvstændig platform. Der har været pauser i projektet 

grundet tekniske udfordringer. 

• Domæne 2 - Sikkerhed: 

o Patientsikkerhed: Personalet har påpeget mulige utilsigtede konsekvenser ved at data findes i 

et relativt lukket system, som ikke anvendes af andre i organisationen. Flere i personalegrup-

pen har dog også peget på, at de telemedicinske hjemmemålinger giver et bedre billede af pa-

tientens tilstand end målinger i ambulatoriet. Nogle i personalegruppen udtrykte bekymring 

ift. løsningen, bl.a. om instrukserne forstås af patienterne via video.  

o Driftssikkerhed: Der har været udfordringer vedrørende driftssikkerhed, som har betydet, at 

de telemedicinske konsultationer måtte indstilles igennem flere perioder, og hvor det ikke har 

været muligt at indsende data. Fra et teknisk, kvantitativt perspektiv vurderes datafangst og 

transmission at være på et højt niveau med hensyn til pålidelighed. Patientens eget internet 

blev anvendt, men der har været udfordringer med netværket, som ofte har resulteret i util-

strækkelig kvalitet af video, hvilket har betydet, at man har slukket for lyden og ringet op til 

patienten telefonisk. 

• Domæne 3 – Kliniske effekt: Der ikke foretaget en direkte evaluering af de kliniske effekter.  

• Domæne 4 - Patientens perspektiver: Størstedelen af patienterne begyndte at selvmonitorere, dvs. at 

de selv fulgte udviklingen i deres målinger, hvilket vurderes at bidrage til patienternes egenomsorg. For 

nogle patienter handler egenomsorg dog om, at man ikke hele tiden konfronteres med sin sygdom. Pa-

tienterne følte sig trygge ved de telemedicinske konsultationer, men flere mente, at udstyret fylder 

meget i hjemmet og ville foretrække et mobilt system. Det blev påpeget, at systemet har været ustabilt 

og fremadrettet stilles krav til hastighed, driftssikkerhed og funktionalitet. 
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• Domæne 5 – Økonomiske aspekter: I beregningerne for investerings- og driftsøkonomiske behov ved 

udrulning i Region Hovedstaden har man estimeret, at der vil være et patientgrundlag på mellem 670-

1000 patienter, og at et HIT-forløb har en varighed på fire mdr. Beregninger dækker over det samlede 

investeringsbehov det første år: Omkostningerne for den tekniske løsning og support blev estimeret til 

alt ca. 6,5 millioner kr. herunder udgifter pr. patientmaskine på 17.512 kr. Det kunne ikke vises, at der 

er brugt færre sygeplejerskeminutter i interventionen samt reduceret varighed på en konsultation. 

Grundet begrænset datagrundlag for accelererede forløb, og da der er tale om usikre estimater, har det 

ikke været muligt at drage nogen konklusioner i økonomidelen. 

• Domæne 6 - Organisatoriske aspekter:  

o Accelererede forløb: Kun 20 patienter var afsluttet ved beregningen. Ved korrektion for fejl-

registreringer, var der 4 patienter tilbage i interventionsgruppen. Det viste sig at kontrolgrup-

pen ikke havde modtaget sammenlignelig behandling, og grupperne var ikke sammenligneli-

ge. I interviews blev det tilkendegivet, at personalet på daværende tidspunkt ikke fandt det 

realistisk at opnå 4-5 konsultationer på en time. Det er uvist om en mere moden og driftssik-

ker løsning kan accelerere forløbene. 

o Personalets synspunkter: Personalegruppen var generelt positiv over for løsningen som kon-

cept, men mente langt fra den levede op til forventningerne, bl.a. pga. de tekniske udfordrin-

ger. Man mente ikke, at den telemedicinske løsning helt kan erstatte fysisk fremmøde, og det 

er vigtige stadig at have et indledende og afsluttende fysisk møde. 

o Organisatoriske forhold: Sygeplejerskerne har stået for en stor del af det praktiske arbejde 

ifm. installation af systemet og har været mellemled for supporten. Flere sygeplejersker har 

givet udtryk for, at nogle dele kunne varetages af support-organisationen. I projektet har der 

rejst sig spørgsmål om, hvorvidt man bør have en enhed, som koncentrerer sig om telemedi-

cinsk support af alle regionens løsninger. Den kliniske projektleder har spillet en central rolle i 

projektet, da denne både har haft klinisk indsigt og stærke IT-kompetencer. Der har desuden 

været en administrative projektleder. Denne opdeling i projektledelsen har man gode erfarin-

ger med. 

• Domæne 7 - Juridiske, etiske og sociokulturelle aspekter: Datasikkerhed har været en udfordring i 

projektet og er søgt løst ved brug af nemID. 

Overførbarhed og evidensniveau: Overførbarhed vurderes som god, da der er tale om et projekt udført i 

Danmark. Der er dog tale om lavt evidensniveau. 

5.3.8 Epitalet 

Epitalet er et monosektorielt projekt i Lyngby-Taarbæk kommune, hvor KOL-patienter tilbydes telemedicin 

udover den almindelige kontakt med sundhedsvæsenet. Ved hjælp af løsningen foretager borger-

ne/patienterne løbende målinger af bl.a. lungefunktion og iltsaturation. Igennem en ”sundhedsnavigator” 

kan patienten ved at trykke på skærmen få billed- og lydmæssig kontakt med en sygeplejerske fra et call-

center. Målinger fra måleredskaberne sendes til call-centeret. Ved forværringer kan patienten få hurtig 

vejledning af en sygeplejerske eller læge via videokonference 24 timer i døgnet. Borgerne kan via en akut-

medicinkasse i hjemmet sættes i akut-behandling øjeblikkeligt, herunder også antibiotika og evt. angst-

dæmpende medicin. Udover telemedicinløsningen er der som en del af den samlede løsning oprettet et 

mobilt akut udgående team (MAT) samt subakutpladser (SAP) i kommunen. Formålene med løsningen er 

bl.a. at opnå bedre livskvalitet, reduceret dødelighed, øget patient empowerment, faldende sundhedsud-
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gifter gennem færre akutte indlæggelser, bedre udnyttelse af kommunens pleje- og omsorgsressourcer, og 

at kommunen får kontrol over udgifter, som ellers afregnes til regionerne. 

Der har i skrivende stund været 70 deltagende borgere i Epitalet. Der er foretaget en foreløbig analyse af 

data fra driften af 22 borgere, som har været i forløbet i seks måneder. The Epital Care Model har været i 

drift i snart 2 år i Lyngby-Taarbæk kommune, og der er nu taget beslutning om en opskalering til klynge-

kommuner. I nedenstående beskrives resultaterne fra den foreløbige analyse ud fra MAST-domænerne: 

• Domæne 1 - Generel vurdering af den tekniske løsning: De inkluderede KOL-borgere bruger udstyret 

flittigt mhp. at selvmåle deres lungefunktion og anvende videokonferencesystemet.  

• Domæne 2 - Sikkerhed: Systemerne overholder alle nødvendige sikkerhedsforskrifter ifm. overholdelse 

af datasikkerhed. Vurderingen ift. patientsikkerhed er, at denne er øget som følge af den stærkt øgede 

proaktivitet i form af tidlig opsporing af exacerbationer, der ellers ofte er livstruende. Der har ikke væ-

ret rapporteret systemnedbrud indtil videre. Der bruges 4G mobilnetværk, som fungerer tilfredsstillen-

de i kommunen. 

• Domæne 3 – Klinisk effekt: Der foreligger ikke tilgængelige statistiske opgørelser omkring de kliniske 

effekter. I den foreløbig analyse skønnes systemet at have forebygget 27 akutte indlæggelser. Ud fra 

disse resultater menes der at være potentiale for at forebygge 70 % af de akutte indlæggelser. 

• Domæne 4 – Patientens/borgerens perspektiver: Der blev foretaget en spørgeskemaundersøgelse 

med ca. 40 spørgsmål om borgernes oplevelse og erfaringer. Denne viste bl.a., at en stor andel af bor-

gerne føler, at de har et mindre behov for at kontakte sundhedsfaglige udover aftalte kontroltider, og 

der vurderes at være en mindre behov for at blive indlagt. De fleste mener, at Epitalet har forbedret 

deres egenkontrol, at de hurtigere kan håndtere forværringer, og de føler sig mindre bekymret. Flere 

borgere har oplevet problemer med forbindelsen samt med lyden og billedet.  

• Domæne 5 – Økonomiske aspekter: Fra november 2013 til april 2014 (seks måneder) er der i den fore-

løbige analyse foretaget en opgørelse på direkte udgifter samt besparelser i form af færre indlæggelser. 

Udgifter blev estimeret til i alt 781.500 kr., og der skønnes at være 27 afværgerede indlæggelser pga. 

Epitalet. Det skønnes, at Epitalet og kommunens subakutpladser tilsammen har forhindret indlæggelser 

for i alt 670.000 kr. Udgifter til subakutpladser optræder ikke i opgørelsen. 

I en anden opgørelse foretaget på 28 borgere sammenlignes forbruget af sundhedsydelser i løbet af 6 

måneder før Epitalet med tilsvarende seks måneder efter indførelsen af Epitalet. Denne opgørelse vi-

ser, at der var 55 færre sengedage og 5 færre indlæggelser, hvilket i DRG-værdi er beregnet til ca. 1 

mio. kr. 

• Domæne 6 - Organisatoriske aspekter: I den foreløbige analyse er der foretaget en aktivitetsopgørelse 

i april måned 2014. Det samlede tidsforbrug er beregnet til 118 timer svarende til 3,8 timer dagligt i 

april. Der foreligger ikke yderligere analyser af de organisatoriske ændringer. 

Overførbarhed og evidensniveau: Da der kun foreligger få resultater er overførbarheden svær at vurdere. 

Materialet er begrænset, og man skal være opmærksom på, at der kan være tale om selekterede patienter. 

Den foreløbige analyse er foretaget på få borgere uden kontrolgruppe, mens systemet er blevet udviklet og 

forbedret. Gevinsterne er baseret på estimater og ekspertvurdering ud fra observationer (22-28 patienter). 

Beregning af afværgerede indlæggelser er baseret på ekspertvurdering (evidensniveau 5) ud fra erfaringer 

med ved 22 borgere, mens økonomiopgørelsen med de 28 borgere er en kohorte undersøgelse (evidensni-

veau 2b). 
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5.3.9 Whole Systems Demonstrator (WSD) fra England 

I WSD blev telemedicinsk hjemmemonitorering undersøgt inden for telecare og telehealth blandt patienter 

med diabetes, KOL og hjertesvigt i tre engelske regioner. I det følgende beskrives resultaterne fra tele-

health-delen, som består af automatisk og passiv monitering af ændringer i patienternes tilstand og livsstil 

over afstande med det formål at bidrage til diagnosticering og behandling. Projektet var et storskalaprojekt 

med 3230 patienter (179 lægepraksisser fra tre engelske regioner), hvor der er udgivet flere videnskabelige 

artikler om resultaterne (Bower et al., 2011, Cartwright et al., 2013, Henderson et al., 2013, Hendy et al., 

2012, Kidholm et al., 2014, Sanders et al., 2012, Steventon et al., 2012). 

Målet med WSD var at teste effekten af telemedicin ift. den sædvanlige behandling, der bestod af en række 

forskellige services, eksklusiv telehealth. I interventionsgruppen modtog patienterne telehealth, men valg 

af system og servicemodeller varierede mellem de tre engelske regioner. Alle bestod dog af udstyr i form af 

en baseenhed samt følgende måleredskaber: Pulsoxymeter for KOL-patienter, glukometer for diabetespati-

enter og vægt for hjertesvigtpatienter. Patienterne blev bedt om at foretage målinger op til fem dage om 

ugen, hvorefter data blev sendt til monitoreringscentre med specialiserede sygeplejersker. Frekvensen på 

målinger blev tilpasset den enkelte. Udover telemedicinsk hjemmemonitorering i interventionen blev der 

sendt spørgsmål om symptomer og patientuddannelsesmæssige beskeder til patienterne. 

Patienterne blev inkluderet mellem maj 2008 og november 2009 og man undersøgte bl.a. forbrug af sund-

hedsydelser, livskvalitet, patienternes og personalets holdninger samt cost-effectiveness. I det følgende 

beskrives de overordnede resultater: 

• Domæne 3 – Klinisk effekt: I studiet af dødelighed og hospitalsbehandling viste resultaterne, at forbru-

get af hospitalsydelser og dødelighed var statistisk signifikant lavere i interventionsgruppen sammen-

lignet med kontrolgruppen. Der blev ikke fundet en statistisk signifikant effekt på livskvalitet, angst og 

depressive symptomer. 

• Domæne 4 – Patientens/borgerens perspektiver: Af de patienter som sagde ja til at få et hjemmebe-

søg for at drøfte potentiel installationen af interventionen indgik 36,7 % af patienterne ikke i studiet. Af 

disse valgte 22 patienter at deltage i en interviewundersøgelse. Resultaterne viste følgende årsager til 

patienternes afvisning: Nogle patienter følte, at de ikke kunne håndtere brugen af udstyret, andre pati-

enter mente, at udstyret var med til at sygeliggøre dem og ville true deres uafhængighed, og nogle pa-

tienter ønskede ikke ændringer i deres nuværende behandling, da de var godt tilfredse. 

• Domæne 5 – Økonomiske aspekter: I den økonomiske undersøgelse blev omkostninger pr. effekten-

hed beregnet for 965 patienter (534 i interventionsgruppen og 431 i kontrolgruppen). Omkostningerne 

i telemedicingruppen var højere end i kontrolgruppen, dog ikke statistisk signifikant. Det konkluderes, 

at telemedicin ikke synes at være en omkostningseffektiv behandling, når det gives i tillæg til den sæd-

vanlige behandling. Med andre ord: At prisen for den gevinst som interventionen medfører er for høj 

ift. vanlig praksis. 

• Domæne 6 - Organisatoriske aspekter: Resultaterne viste, at kravene til et randomiseret studie kan 

være en barriere for udbredelsen af telemedicin på lokalt niveau og for læring. F.eks. var det ikke mu-

ligt at justere ydelserne undervejs i forhold til personalets erfaring. Det fulde organisatoriske potentiale 

forventes derfor ikke at være opnået. 
 

Overførbarhed og evidensniveau: På den ene side er der tale om et stort randomiseret studie, men på den 

anden side er studiet foretaget i England med en forholdsvis generel teknisk løsning, hvorfor overførbarhe-
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den af resultaterne skal vurderes med forsigtighed, da det engelske og danske sundhedsvæsen er forskelli-

ge. Da der er tale om en RCT er evidensniveauet højt (evidensniveau 1b). 

5.3.10 Telescot - KOL 

Telescot er et forskningsprogram i Skotland, som undersøger telemedicinsk hjemmemonitorering inden for 

forskellige områder. Projektet er således et paraplyprojekt, hvori flere delprojekter indgår. I følgende foku-

seres der på et af delprojekterne, hvor der ifølge projekthjemmesiden d. 21-10-2014 forelå flest publikatio-

ner i videnskabelige tidsskrifter, og som er angivet som afsluttet (Telescot, 2014). Dette gælder: Monitore-

ring af KOL-patienter - The impact of a telemetric COPD monitoring service (Fairbrother et al., 2012, 

Fairbrother et al., 2013, Pinnock et al., 2009, Pinnock et al., 2013, Stoddart et al., In press). 

I projektets interventionsgruppe foretog KOL-patienterne fra fire forskellige regioner i Skotland telemedi-

cinsk hjemmemonitorering. Udstyret bestod af en touch screen, hvor patienterne hver dag kunne besvare 

spørgeskemaer omhandlende symptomer og deres medicinering. Derudover kunne patienterne monitorere 

ilt-saturation ved brug af tilhørende udstyr. Data blev anvendt i en algoritme til at alarmere, hvis værdier 

overskred grænseværdier eller ikke blev foretaget. Et team af klinikere monitorerede det indkomne data. 

Ved unormale værdier kontaktede personalet typisk patienterne per telefon, men i systemet var der mulig-

hed for videokorrespondance. Kontrolgruppen foretog konventionel selv-monitorering. Den telemedicinske 

løsning blev integreret i den eksisterende behandling uden supplerende kliniske ydelser. Forskellen mellem 

de to grupper lå i måden monitoreringen blev foretaget. 

I projektet blev det undersøgt, om der var forskel på genindlæggelsesmønsteret og derudover undersøgte 

man livskvalitet, angst og depression. I alt blev 256 patienter/borgere inkluderet i et RCT-design. 128 pati-

enter blev randomiseret til telemedicinsk hjemmemonitorering og 128 til kontrolbehandling med en inklu-

sionsperiode mellem 2009-2010. I det følgende listes de overordnede resultater fra publikationerne: 

• Domæne 1 - Generel vurdering af den tekniske løsning: For 113 ud af de 128 patienter i interventions-

gruppen blev systemet succesfuldt implementeret. Det nævnes, at der er behov for bedre og mere va-

lide algoritmer til at detektere ændringer i patientens tilstand og i interviews blev det pointeret, at der 

er tale om et stand-alene system, og at der er brug for integrationer med andre kliniske systemer. 

• Domæne 2 – Sikkerhed: Ift. driftssikkerhed nævnes det, at der via systemet var mulighed for at anven-

de video til kommunikation, men grundet dårlig modtagelse blev video kun anvendt i to tilfælde. 

• Domæne 3 – Klinisk effekt: Den randomiserede undersøgelse viste ingen statistisk signifikant forskel i 

udsættelse i genindlæggelser og i antallet og varigheden af genindlæggelser. Ligeledes blev der ikke 

fundet statistiske signifikante forskelle mellem de to grupper for selv-rapporterede forværring i til-

stand, indlæggelser hvor forværring i KOL ikke var den primære grund og antal dødsfald. I sub-

analyserne viste resultaterne, at de dårligste patienter havde størst effekt. Dette resultat er dog behæf-

tet med stor usikkerhed. Man fandt heller ingen statistisk signifikant forskel i livskvaliteten. 

• Domæne 4 – Patientens/borgerens perspektiver: Ifølge patienterne styrkede telemedicinsk hjemme-

monitorering deres evne til at tage beslutninger om justering i medicinering, og hvornår det var nød-

vendigt at opsøge hjælp. Ifølge patienterne resulterede telemedicinsk hjemmemonitorering i en følelse 

af sikkerhed, idet de vidste, at de blev overvåget, og at der ville blive grebet ind hvis nødvendigt. I det 

kvantitative studie pointeres det, at selvom det kvalitative studie tyder på, at patienterne er positive, så 

var det ikke muligt at dokumentere en kvantitativ forskel i livskvalitet.  
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• Domæne 5 – Økonomiske aspekter: I et upubliceret studie (artiklen er ”in press”) har man fundet øget 

omkostninger ved løsningen sammenlignet med vanlig praksis (gennemsnitlig forskel på ca. 20.000 kr. 

(£2,065.90)) (Stoddart et al., In press). Forskellen var dog ikke statistisk signifikant. Det konkluderes, at 

det er usandsynligt, at løsningen er ”cost-effective”. 

• Domæne 6 - Organisatoriske aspekter: I RCTen blev det undersøgt, hvor mange kontakter patienterne 

havde til det kliniske monitoreringsteam. Patienterne i kontrolgruppen modtog færre telefonopkald og 

hjemmebesøg end patienterne i interventionsgruppen. I interviewundersøgelsen udtalte personalet, at 

telemedicinsk hjemmemonitorering har forbedret kommunikationen til patienten, men mange sund-

hedsprofessionelle anså det som et stort problem, at der ikke var integrationer til eksisterende syste-

mer, hvormed der manglede informationsdeling. Desuden var det tidskrævende pga. flere ”data-entry”. 

Systemet resulterede i et skift i roller og ansvar blandt de sundhedsprofessionelle, hvilket de praktise-

rende læger havde modstridende holdninger til. Nogle sundhedsprofessionelle udtrykte en bekymring 

for overmedicinering blandt monitoreringspatienterne. 

Overførbarhed og evidensniveau: Da der er tale om et studie, som ikke er foretaget i Danmark, skal man 

være påpasselig med at overføre resultaterne til danske forhold, da sundhedsvæsenet er organiseret an-

derledes i Skotland.  Evidensnivauet er 1b, da der er tale om en RCT. 

5.3.11 Momentum 

Momentum er en platform for nøglepersoner indenfor telemedicinområdet, hvor erfaringer og viden om-

kring udvikling af telemedicin på europæisk plan kan deles. Formålet med projektet er at anvende disse 

erfaringer til at udvikle og teste et såkaldt ”Blueprint” (værktøj) for udrulning af telemedicin, som kan an-

vendes af andre i processen fra ide eller pilotfase til drift. Det er således hensigten, at Momentum skal re-

sultere i en skabelon for ”good practice” ved implementering af telemedicin. Blueprintet vil resultere i føl-

gende (Momentum, 2014): 

• Hjælp til implementeringen af telemedicin 

• Dokumentation omhandlende barrierer 

• Anbefalinger som kan anvendes til at danne det nødvendige miljø for at accelerere udrulningen af 

telemedicin i Europa 

På projekthjemmesiden beskrives en række europæiske telemedicinprojekter, bl.a. i form af udtalelser fra 

patienter/borgere, som har benyttet teknologierne. F.eks. beskrives patientkufferten til KOL-patienter, som 

anvendes på Odense Universitetshospital (OUH) samt anvendelsen af billeder til sårbehandling i Danmark. 

Der blev dog ikke fundet større evalueringer og publikationer af de enkelte projekter på hjemmesiden. Der 

foreligger derimod rapporter, som samler op på erfaringerne fra forskellige telemedicinprojekter ift. suc-

cess-faktorer ved implementering af telemedicin inden for forskellige områder, bl.a. ”legal, regulatory and 

security issues”. 

Da Momentum består af mange forskellige projekter og har til formål at udvikle et generelt værktøj, som 

kan benyttes ved implementering af telemedicin, blev det ikke fundet relevant at beskrive dette yderligere 

ud fra MAST-domænerne. 
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5.4 Diskussion og konklusion 
I denne delopgave blev otte danske projekter og to udenlandske projekter beskrevet ud fra MAST-

domænerne. 

De otte danske projekter henvender sig til forskellige patientgrupper; tre til hjertepatienter (inklusiv patien-

ter med forhøjet blodtryk), to til diabetespatienter, en til KOL-patienter og to til brede patientgrupper (kro-

nisk syge og ældre medicinske patienter). Tre af projekterne er monosektorielle, mens de resterende fem 

er tværsektorielle. Der anvendes forskellige tekniske løsninger, men alle inkluderer telemedicinsk hjem-

memonitorering. 

Der forelå kun evalueringer for tre af de danske projekter3, som overordnet har disse vist følgende: 

• Hjemmemonitorering af ICD- og pacemakerpatienter: Løsningen vurderes at have fordele for patient-

sikkerhed og kvaliteten, da monitoreringen bl.a. har resulteret i, at tekniske fejl i udstyret er blevet 

opdaget hurtigere (baseret på 5 cases). Patienterne er mere trygge og sparer tid og transport. Der er 

betydelige hardware-investeringer, og der skønnes at være en besparelse på seks medarbejdere på 

landsplan. Dog kræver løsningen ekstra arbejde hos personalet ved fejl i dataoverførslen. 

• Hjerteinsufficiens telemedicin (HIT): Der har været udfordringer med driftssikkerheden, som har resul-

teret i, at det ikke har været muligt at afholde de telemedicinske konsultationer og at sende data. 

Personalet har både peget på fordele og ulemper ift. patientsikkerheden. Løsningen vurderes at bi-

drage til patienternes egenomsorg, men fremadrettet stiller patienterne krav om en mere stabil løs-

ning. Det har ikke været muligt at undersøge, om løsningen har resulteret i accelererede forløb pga. få 

patienter og ikke-sammenlignelige grupper. De estimerede udgifter er høje, bl.a. koster udstyret over 

17.000,- kr. pr. enhed, men grundet begrænset datagrundlag for de forventede økonomiske gevinster 

og pga. usikre estimater, har det ikke været muligt at konkludere på økonomidelen. Personalet er po-

sitive overfor konceptet, men mener ikke systemet lever op til forventningerne. 

• Epitalet: Patientsikkerheden vurderes at være forbedret, og ift. driftssikkerhed har der indtil nu ikke 

været rapporteret om sammenbrud. Flere borgere har dog oplyst, at de har oplevet problemer med 

forbindelsen. I en foreløbig analyse af 22 patienter skønnes løsningen at have forebygget 27 indlæg-

gelser. Ifølge patienterne har de med løsningen mindre behov for at kontakte sundhedsvæsenet, og 

de føler sig mindre bekymret. Der er lavet to økonomiske opgørelser, som viser økonomiske gevinster 

i form af afværgede indlæggelser, men datagrundlaget er svagt. 

I alle tre projekter er der tale om lavt evidensniveau (dvs. der er ikke foretaget egentlige effektmålinger), og 

for ICD- og pacemakerprojektet er der risiko for, at evalueringen er forældet. Resultaterne er derfor behæf-

tet med stor usikkerhed, og det er uvist, om der er kliniske fordele ved interventionerne. Det tyder dog på, 

at patienterne generelt er positive overfor løsningerne.  

I nogle af de resterende projekter var det muligt at indsamle midlertidige erfaringer inden for enkelte om-

råder, særligt for sikkerhed. ACCESS-projektet og projektet om hjemmeblodtryksmåling har ligesom HIT-

projektet haft udfordringer med driftssikkerhed og dækning. I ACCESS-projektet har disse udfordringer 

medvirket til, at data ikke kunne overføres automatisk, men i stedet er blevet indtastet manuelt.  

                                                           
3 Evalueringen af Epitalet er baseret på foreløbige analyser 
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I Horsens på forkant med sundhed oplever man bl.a., at konsultationer som ellers ville være aflyst pga. syg-

dom hos patienten nu alligevel kan afholdes over video, og borgere samt sundhedsfaglige tilkendegiver at 

være tilfredse med løsningen (baseret på synspunkter fra to borgere og to sundhedsfaglige).  

Inden for de kommende år forventes der at blive publiceret resultater for de resterende projekter, hvoraf 

de fleste vil have et højt evidensniveau, da der er tale om RCTer. 

I de udenlandske studier blev telemedicinsk hjemmemonitorering anvendt af hhv. KOL-patienter og KOL, 

diabetes- og hjertesvigtpatienter. Følgende overordnede resultater blev fundet: 

• WSD: Statistisk signifikant lavere dødelighed og forbrug af sundhedsydelser, men ikke en signifi-

kant forskel på livskvalitet. Nogle patienter afviste løsningen, bl.a. fordi de mente, at det ville syge-

liggøre dem. Løsningerne syntes ikke at være omkostningseffektive. 

• Telescot – KOL: Video blev ikke anvendt pga. dårlig modtagelse, og der blev ikke fundet statistisk 

signifikante forskelle i indlæggelsesmønsteret, antallet af dødsfald samt i livskvaliteten. Ifølge pati-

enterne styrkede løsningen deres egenomsorg, og de var generelt positive. Ifølge personalet resul-

terede systemet i bedre kommunikation med patienten, men man udtrykte utilfredshed med 

manglende integrationer. Løsningen syntes ikke at være omkostningseffektiv. 

Resultaterne er kun i begrænset omfang positive ift. telemedicinsk hjemmemonitorering, da kun WSD har 

vist positive kliniske gevinster, mens man i Telescot kun har fundet positive effekter ift. patienternes og 

personalets holdning. Man skal dog være påpasselig med at overføre resultaterne til danske forhold, da 

sundhedsvæsenet er organiseret anderledes i Skotland og England.  

Metodemæssige overvejelser 

Projekterne i denne delopgave er udvalgt af National koordinationsgruppe for telemedicin ud fra behov og 

strategisk relevans af de forskellige projekter ift. at understøtte arbejdet i regi af den fællesoffentlige Stra-

tegi for digital velfærd med at beskrive en model for udbredelse af telemedicin. Bruttolisten, som projek-

terne er valgt ud fra, er for de danske projekter blevet udvalgt struktureret, men det er muligt, at der fore-

ligger evalueringer og resultater fra andre telemedicinske projekter, som ikke er blevet udvalgt til delopga-

ve 3.  

Konklusion 

Af de udvalgte projekter forelå der kun evalueringer fra tre danske og to udenlandske projekter, hvoraf de 

danske var på et lavt evidensniveau. Det kan derfor ikke konkluderes, om der er kliniske fordele ved inter-

ventionerne baseret på de danske projekter. Af de udenlandske projekter var det kun WSD, som viste posi-

tive fordele for de kliniske effekter. Generelt tyder resultaterne på, at patienterne er positive overfor tele-

medicinsk hjemmemonitorering. 
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 Tværgående	diskussion	og	konklusion	6

I denne erfaringsopsamling blev danske og udenlandske erfaringer med telemedicinsk hjemmemonitore-

ring beskrevet i tre delopgaver. Der er flere metodemæssige overvejelser, som er beskrevet under kapitler-

ne omhandlende de enkelte delopgaver. Disse vurderes dog ikke at ændre på de overordnede resultater 

som listes i følgende: 

• Litteraturgennemgang (delopgave 1): I alt 14 reviews blev identificeret, som indeholder et stort an-

tal primærstudier, hvoraf størstedelen er RCTer. Kvaliteten af primærstudierne er dog svag, bl.a. 

pga. små stikprøvestørrelser. Et andet problem er heterogenitet i primærstudierne, som gør det 

svært at fortolke resultaterne. Der rapporteres ikke om negative effekter på kliniske outcomes, 

men der blev dog heller ikke fundet entydige kliniske gevinster ved telemedicinsk hjemmemonito-

rering med undtagelse af hjertesvigt, hvor de fleste reviews fandt statistisk signifikant reduceret 

dødelighed og færre indlæggelser ved telemedicinsk hjemmemonitorering. Resultaterne tyder på, 

at telemedicinsk hjemmemonitorering øger livskvaliteten for patienter med hjertesvigt og forbed-

rer patienttilfredsheden. Der er muligvis økonomiske fordele, men dette skal tolkes med forbehold 

pga. metodiske problemer i primærstudierne.  

• Status på nationale telemedicinske projekter - gennemgang af kortlægningsdatabase (delopgave2): 

Baseret på oplysningerne i MedComs database er der i Danmark 45 telemedicinske initiativer inden 

for hjemmemonitorering i skrivende stund. Størstedelen af initiativerne sker i monosektorielt hos-

pitalsregi (ca. 53 %). Der blev ikke fundet oplysninger om, hvor modne de anvendte teknologier er, 

og hvilke gevinster telemedicinsk hjemmemonitorering resulterer i, samt om der foreligger eller fo-

retages evalueringer. Det skal dog pointeres, at dette heller ikke har været hovedformålet med da-

tabasen. Målet har derimod været at give et overblik over telemedicinske projekter i Danmark og at 

hjælpe erfaringsudveksling på vej ved at henvise til kontaktpersoner. 

• Beskrivelse af udvalgte projekter ud fra de 7 domæner i MAST: Af de otte danske projekter, som 

blev udvalgt af National koordinationsgruppe for telemedicin, blev der kun fundet evalueringer for 

tre af projekterne. For disse er der dog tale om lavt evidensniveau, idet der ikke foreligger egentlige 

effektmålinger. Resultaterne er derfor behæftet med stor usikkerhed, og det kan ikke konkluderes, 

om der er kliniske fordele ved interventionerne. Resultaterne tyder dog på, at patienterne generelt 

er positive overfor løsningerne. Baseret på erfaringerne indsamlet fra alle projekterne viser det sig, 

at flere har oplevet udfordringer med driftssikkerheden og netværksdækningen. For de to uden-

landske projekter blev der kun i begrænset omfang fundet positive effekter ift. telemedicinsk 

hjemmemonitorering, da kun WSD har vist positive kliniske gevinster, mens man i Telescot KOL kun 

har fundet positive effekter ift. patienternes og personalets holdning. Man skal dog være påpasselig 

med at overføre resultaterne til danske forhold, da sundhedsvæsenet er organiseret anderledes i 

Skotland og England. 

Resultaterne fra de tre delopgaver viser, at der er foretaget meget forskning på området, og at der i Dan-

mark er mange telemedicinprojekter i gang, som der drives forskning på. Alligevel er det ikke muligt at 

komme med entydige konklusioner og anbefalinger i forbindelse med udbredelsen af telemedicinsk hjem-

memonitorering, da der kun foreligger begrænset dokumentation af effekterne for telemedicinsk hjem-

memonitorering i Danmark, og da resultaterne i litteraturen ikke er entydige. Dog viser litteraturgennem-
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gangen, at der for hjertesvigt er mere entydige fordele ved telemedicinsk hjemmemonitorering end for de 

andre sygdomsgrupper. 

Fokus i erfaringsopsamlingen har været telemedicinsk hjemmemonitorering, hvilket er en undergruppe 

inden for telemedicin.  I denne erfaringsopsamling har det ikke været muligt at udtrække generelle konklu-

sioner om erfaringerne ved telemedicinsk hjemmemonitorering. Dette kan skyldes, at telemedicinsk hjem-

memonitorering er for heterogen en betegnelse ift. at drage generelle konklusioner, da telemedicinsk 

hjemmemonitorering dækker over mange forskellige typer interventioner, f.eks. manuel vs. automatisk 

overførsel af data, forskellige monitoreringsfrekvenser og feedbacktyper.  

Samme problemstilling gør sig gældende for sygdomsgrupperne. I denne erfaringsopsamling er der primært 

fokuseret på kronikere og i litteraturgennemgangen på KOL, diabetes og hjertesvigtpatienter, men selv 

inden for disse sygdomsgrupper findes der også forskellige undergrupper (grad af sygdom), og det er mu-

ligt, at undergrupperne i sig selv viser modstridende effekter af telemedicinsk hjemmemonitorering. For at 

kunne drage konklusioner om erfaringerne ved telemedicinsk hjemmemonitorering er det muligvis nød-

vendigt at fokusere på udvalgte undergrupper af teknologier og sygdomme. Ved at undersøge mere speci-

fikke grupper og interventioner vil der sandsynligvis også opnås mere specifikke og entydige resultater.   

En anden problematik, som har vist sig under udarbejdelsen af erfaringsopsamlingen, er anvendelsen af 

forskellig terminologi og definitioner inden for telemedicinområdet. Ved udarbejdelsen af en model for 

national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering er det vigtigt at gøre sig klar, hvad begrebet 

dækker over. 

I de inkluderede studier fra litteraturen rapporteres der primært på kliniske outcomes, mens de andre 

MAST-domæner ikke er i fokus. I de udvalgte projekter er der ligeledes stort fokus på det kliniske område, 

mens særligt organisationsdomænet har mindre fokus. I fremtidige forskningsprojekter bør der derfor være 

mere fokus på de organisatoriske og økonomiske aspekter, ligesom driftssikkerheden bør undersøges. Kun 

derved kan man opnå tilstrækkelig viden om effekterne ved telemedicinsk hjemmemonitorering. 

Konklusion 

Baseret på de tre delopgaver må det konkluderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er et tilstrækkeligt 

erfaringsgrundlag til at kunne udtale sig om, hvilke generelle effekter telemedicinsk hjemmemonitorering 

har, og hvor der er størst potentiale, dvs. hvilken type monitoreringsintervention og sygdomsgruppe man 

bør satse på.  

Evidensen på området er mangelfuld og litteraturgennemgangen viser ikke entydige tendenser med undta-

gelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til hjertesvigtpatienter, hvor telemedicinsk hjemmemonitore-

ring har vist sig at reducere dødeligheden og antal indlæggelser. Der er i alt registreret 45 projekter om-

handlende telemedicinsk hjemmemonitorering i Danmark, men uden oplysninger om effekterne, hvilket 

dog heller ikke har været hovedformålet med databasen.  Af de udvalgte projekter forelå der kun evalue-

ringer fra tre danske og to udenlandske projekter, hvoraf de danske er på et lavt evidensniveau. Generelt 

kan det dog konkluderes, at ingen af delopgaverne har dokumenteret negative kliniske effekter, men at der 

i flere danske projekter har været udfordringer med driftssikkerhed og netværksdækning. I de kommende 

år forventes der at foreligge langt flere erfaringer på området, da flere danske projekter omhandlende te-

lemedicinsk hjemmemonitorering afsluttes. For at identificere effekterne og herunder også udfordringerne 

ved telemedicinsk hjemmemonitorering bør den kommende forskning følges samtidig med at nye forsk-

ningsprojekter stadig vil være nødvendige, særligt med fokus på de organisatoriske og økonomiske effekter. 
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