
Ved Karina Fischer Blom og Allan Green 
 

Erfaringer fra NetKOL 
og Min eGraviditet  

  
Nye pejlemærker for udviklingen  

af telemedicin 
 

E-sundhedsobservatoriet d. 2. september 2014 



Erfaringer - Agenda 
- Min eGraviditet 
- NetKOL 
- Fælles udfordring 
 
- Spørgsmål 



Klinisk Integreret Hjemmemonitorering 

 

 

Gravide m. 
komplikationer 

 

 
eGastro 

 

Diabetes 
 

KIH projektet 

Region Hovedstaden Region Midt 



Min eGraviditet 

Video 

• Målinger laves 
hjemme 

• Læring via 
hjemmeside 

• Mere tid til 
individuel 
samtale på 
hospitalet 

• Bedre 
forberedte 
gravide 

Videosamtale:  
Ved akut behov 



Telemedicin skal kunne køres via patientens  
egen telefon og tablet 
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Telemedicin skal kunne køres via patientens  
egen telefon og tablet 



Organisatorisk forankring er afgørende så 
længe at teknologien er ny  

 
• Uddannelse og forandringsvillighed 
• Patientvolumen 
• Videosamtale (00:45) 
 

http://frontend.xstream.dk/regionh/index/regionh?id=4652&page=0&category=1&search=


NetKOL 

VIDEO 

MÅLINGER 

FORMÅL:  
At fange forværringer inden de kræver 
indlæggelse 



Høje forventninger til telemedicin 
 



Patientgruppen: 
Patienter i særlig risiko for indlæggelse 

Forløb i ambulatorium: Herlev, Hvidovre, Amager eller Bispebjerg 

KOL i stabil fase (min. 3 uger efter forværring) 

FEV1 under 60 pct. 
 

Indlagt med en 
forværring inden for 

de sidste 3 år 
Ilt-patienter 

Nej-tak: 62 % 



KOL-patienter Hvidovre Hospital 

2500 
 

237 

105 

Har forløb  
i ambulatoriet 

Særlig risiko  
for indlæggelse 

 

Ja til 
NetKOL 



Tværsektorielt samarbejde 
PLAN 

VIDEO 

MÅLINGER 

- Medicin 
- Angst 
- Kost 
- Rygning 
- Anden rehab 

Primært  
ansvar 

Ved  
behov Kommune 



Tværsektorielt samarbejde 
REELT 

VIDEO 

MÅLINGER 

- Medicin 
- Angst 
- Kost 
- Rygning 
- Anden rehab 

Primært  
ansvar 

Ingen 
opgaver 

Kommune 



 
Teknologien er endnu ikke moden  

  

Android OS 

Mobile Device Management (MDM) 

Kiosk mode 

OpenTele 

- Software-miljøet på tabletten er komplekst 
- Måleudstyret er endnu ikke designet til telemedicin 



 Logistik og support til telemedicin er svært 
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 Logistik og support til telemedicin er svært 
 
Problem:  
Ansvar og information er spredt 
 
Konsekvens: 
- Patient kan blive glemt, når 
problem ikke løses hurtigt 
 

- Mange besøg af tekniker 
giver utilfredse patienter 
 

- Klinikeren er ofte koordinator 
 
 
 
 

  



Hovedpointer og pejlemærker 
- Patienter skal kunne bruge egne tablets og telefoner 

 
- Ejerskab, gamle rutiner og patientvolumen har betydning for 

om klinikere bruger telemedicin 
 
- Flere patienter end forventet siger nej til telemedicin 
 
- Tværsektorielt samarbejde er stadig svært. Der er brug for 

nye projekter 
 
- Logistik, support og umoden teknologi er en udfordring.    

- Behov for et telemedicinsk servicecenter 
- Behov for tæt samarbejde mellem kliniker og industri 



http://www.youtube.com/watch?v=amL1JvhJuPQ 
 

 
 

Karina Fischer Blom 
Udviklingsjordemoder på Herlev Hospital 

 
E-mail: karina.fischer.blom@regionh.dk 

 
 
 

Allan Green 
Specialkonsulent i Telemedicinsk Videncenter, Region H 

 
E-mail: allan.green@regionh.dk 

http://www.youtube.com/watch?v=amL1JvhJuPQ


Måleudstyr og software 
Manuel indtastning af urinanalysen hjemme  



Måleudstyr og software 
Bluetooth-overførelse af blodtryksmåling hjemme  
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