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Kort intro til  
Telepsykiatrisk Center 

og psykiatriens 
digitale landkort



Hvad er Telepsykiatrisk Center?

Telepsykiatrisk Center er et 
hub for digital psykiatri, 
som 

1. driver digitale 
forebyggelses- og 
behandlingstilbud

2. udvikler og 
implementerer digitale 
løsninger i og til den 
kliniske praksis

3. forsker i effekten af 
digitale interventioner



En del af Psykiatrien i Region Syddanmark



Hvorfor arbejder vi med 
digitalisering?

1. Lighed i sundhed

2. Behandlingseffekt og 
oplevet kvalitet

3. Mangel på 
behandlere på kort og 
lang sigt

4. Effektivisering 



Det digitale landkort - psykiatrien i DK

• Digital kontakt og 
videokonsultationer

• Digital selvmonitorering 
og PRO

• Apps og appkvalitet

• Internetbehandling

• Klinisk afprøvning og 
forskning i virtual reality, 
wearables, chatbots

• Datadrevet 
præcisionspsykiatri med 
AI og big data 



Vores digitale tilbud



Udviklingen i 
anvendelsen af 

videokonsultationer 

i psykiatrien



COVID-19 

• Ændrede behovene

• Boostede den organisatoriske parathed

• Skabte den helt rigtige anledning eller benspænd 
for forandring

Patientgruppe
før COVID-19

Patientgruppe
under COVID-19



Implementeringen – Kort fortalt

• Implementeringen foregik i et samarbejde mellem 
Telepsykiatrisk Center, Klinisk IT og alle afdelinger i 
Psykiatrisygehuset

• Udfasning af eksisterende system samtidig med 
ibrugtagning af nyt system, Mit Sygehus platformen, 
forløb fra medio april  – ultimo juni 2020 

• På alle afdelinger var der kontaktpersoner, som var 
vores indgang til den pågældende afdeling

• On-site træning, webinarer og e – læring blev taget i 
brug sammen med retningslinjer og vejledninger 

• Der var fokus på god support til patienter og behandlere



2019: 2.422 videokonsultationer

2020: 11.366 videokonsultationer

2021: 14.586 videokonsultationer*

* Fra 1. januar 2021 – 16. september 2021

Udviklingen i antallet af 
videokonsultationer



Udviklingen i antallet af videokonsultationer
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Videokonsultationer (VK) – 2020 & 2021

VK - Mit Sygehus VK - anden løsning



Evaluering af videoindsatsen – Pointer 

Patienterne
• Stor tilfredshed med video – fx handlefrihed
• Kontakten med behandleren er god over video 
• Vurderer video mere positivt end behandlerne  
• Udfordrende hvis behandlerne ikke lykkedes 

med at bruge video optimalt (teknikproblemer)
• Få patienter føler sig ikke ordentligt set/hørt, 

fordi de oplever, at behandleren har travlt med 
at komme videre fra samtalen



Evaluering af videoindsatsen – pointer 

Medarbejderne
• Meningsfuldt tilbud
• Kontakten over video er god, især når man har mødt 

hinanden fysisk først
• Egen modstand mod video er den største udfordring 
• Opleves der tekniske problemer, så kan det være, at 

man ikke tager det i brug igen
• Mange af behandlerne ønsker selv at lave flere 

videokonsultationer, men efterspørger et større 
fælles fokus på, hvilke samtaler der egner sig til det



Evaluering af videoindsatsen – pointer 

Fælles pointe - medarbejderne og patienterne

• Kombinationen af video og fysisk fremmøde, 
vil være det mest optimale i et 
behandlingsforløb.

• Video er et supplement til det fysiske 
fremmøde!



Et blik fremad på videoindsatsen

• Fokus på brugerinddragelse i udviklingen fremadrettet

• Fællesregional retningslinje for videokonsultationer

• Fokus på at fastholde og understøtte meningsfuldt 
niveau og typer af videokonsultationer

• Understøttelse af anvendelsen af video gennem digitale 
kompetenceforløb til både patienter og medarbejdere i 
form af pakketilbud, som tager hensyn til forskellige 
behov

• Have fokus på robuste rammer som understøtter 
anvendelsen – udstyr, support o.a.

• Fokus på behov – derefter teknologi!



Digital psykiatri 

Udfordringer og 
potentialer



Udfordringer  



Potentialer



Kontaktoplysninger

Lisbeth Thisted, Projektchef Telepsykiatrisk Center, 

lt@rsyd.dk, 
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