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Sådan indfrier vi (nogle af) potentialerne



“Overskrifter”

• INNO+ og telemedicin

• Den telemedicinske platform på AU

• Hvad er en patient, borger, bruger i 
telemedicinsk pleje og behandling?



Teknologiforståelser

Langsom
entusiasm

e

Teknofobi Teknofili



INNO+
• Dansk innovationspolitik skal være mere efterspørgselsdrevet med 

fokus på særlige samfundsmæssige udfordringer

• INNO+ udspringer af den poliske aftale om fordelingen af 
forskningsreserven for 2013:

• “[Der skal udvikles et] prioriteringsgrundlag for 
innovationspolitikken, som skal identificere konkrete og 
markante samfundsmæssige behov, erhvervsmæssige 
perspektiver og særlige danske forudsætninger for markante 
innovationspolitiske indsatser.” (fra aftaleteksten)

• Regeringens innovationsstrategi: Danmark skal være 
løsningernes land, hvor innovative løsninger på store danske og 
globale udfordringer omsættes til vækst og beskæftigelse



INNO+ og telemedicin

• Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - fire 
udfordringer: Patient empowerment; Personalized medicine; 
Patientsikkerhed og pharmaco-vigilance; Målrettet forebyggelse

• Ministerierne skal kvalificere udfordringerne, men:

• “[det må] være op til aktørerne, dvs. sundhedsvæsenet i 
regioner og kommuner, virksomheder og 
vidensinstitutioner at bidrage til løsningsformuleringerne. 
Således kan telemedicin ses som én af løsningerne på både 
mere patient empowerment, mere personalized medicine 
og på den målrettede forebyggelse, men telemedicin er kun 
én af løsningerne og kan ikke stå alene nogen af stederne.”



Det telemedicinske 
genstandsfelt

• Komplekst, flerfoldigt felt:
–Hvad er telemedicin?
–Hvem gavner telemedicinen?
–Hvad er en patient?
–Hvad er sundhedsfagligt arbejde?
–Hvad er godt telemedicinsk design?
–Hvordan organiseres telemedicinske projekter?
–Hvordan måles værdien af telemedicinsk pleje og 

behandling?



Telemedicinsk forskning 
og design på AU

• Veletablerede, succesfulde sundheds- og velfærdsteknologiske 
forsknings- og udviklingsmiljøer

• Ofte monofagligt udgangspunkt (datalogisk og medicinsk især) i 
samarbejde med virksomheder, GTSer og sundhedsinstitutioner 

• Men jævnligt sideløbende, ukoordinerede projekter omkring 
samme emne eller tema - tab af potentialer, viden og opskalering

• Telemedicinsk udvikling og indførelse i stor skala kræver 
koordineret arbejde, som involverer løsning på flere 
sideordnede udfordringer, især økonomi, organisation, teknologi, 
patientbegreber/-grupper, uddannelse



Den telemedicinske 
platform, AU

• Etableret sommeren 2013 ved prodekan Michael 
Hasenkam, Health og Finn Olesen og Peter Danholt, Arts

• Respons fra AU på INNO+-initiativet

• ambition: 

• at etablere en formel tværgående, innovationsrettet 
platform for de miljøer, der forsker i telemedicinsk 
behandling og pleje, på AU, i tæt samarbejde med 
regionenen, hospitaler, virksomhederne og resten af landet

• at etablere et tværgående nuanceret vidensgrundlag og 
miljø for telemedicinske udviklingsinitiativer og produkter



Den telemedicinske 
platform, AU

• Har arrangeret møder med deltagere fra alle 
områder på AU med forskningsinteresser i 
telemedicin

• Oplæg om eksisterende projekter, 
samarbejdserfaringer med virksomheder, 
virksomheders bud på innovationsstrategier

• Opsamling af viden fra rundbordsamtaler 
mellem deltagere fra forskellige forskningsfelter



Rundbords-noter 1

• Hvilke projekter og tiltag - små som store - findes hvor 
henne?

• Behov for inddragelse af forskere med organisatorisk, 
juridisk og økonomisk viden - f.eks sundhedsøkonomer, der 
kan belyse incitamentstrukturer

• Teknologidreven udvikling skal gå hånd i hånd med forskning

• Det skal ikke være en snæver AU-platform. Den skal ikke 
lukke sig om AU, men invitere til meningsfulde samarbejder 
med interesserede virksomheder, hospitaler, regioner, 
kommuner, praktiserende læger, osv



Rundbords-noter 2
• Interessenterne/brugerne/kunderne skal motiveres 

(patienter, læger, myndigheder osv); teknologiske 
løsninger har ikke værdi i sig selv; brugerne skal 
opleve en værdi igennem anvendelsen

• Organisatorisk set up: Hvem har viden og 
ressourcer i en presset periode?

• Forventning til platformen: at få suppleret 
eksisterende forskning med organisatoriske og 
økonomiske aspekter; vidensdeling med andre 
miljøer



Rundbords-noter 3

• Fokus på fælles data- og systemstandarder - 
herunder fælles dataudveksling, 
infrastrukturer, miljøer og standarder - sikrer 
lettere udbredelse/implementering

• Patienter skal være i centrum - hvor og 
hvornår ønsker patienter en telemedicinsk 
løsning? kan den passe ind i deres hverdag? 
Ikke alle patienter ønsker telemedicin. Hvilke 
patientgrupper henvender vi os konkret til?



Platformens mål

• Central ‘kicker’-funktion, der kan sende 
bolden videre til andre, herunder sende 
viden videre fra sundhedsområdet,  og 
skabe forbindelser til virksomheder

• Involvere AU i fælles regional kortlægning

• Bidrage med telemedicinske test-miljøer



Platformens 
erfaringsbank

• Patientrelaterede erfaringer: 

• bemestring ved telebehandling i eget hjem 

• viden om opstilling af udstyr i hjemmet med 
patientens reaktioner herpå 

• viden om motivation af patienten ved 
behandling og pleje i hjemmet 

• erfaring med direkte patient-feedback i almen 
praksis



AUs telemedicinsk 
platform

• et sted, hvor man kan byde ind med noget: 
ideer, viden, design, emner, udfordringer, 
hjælp, samarbejde, overblik, osv.

• et sted, man kan få noget med sig: ideer, 
viden, design, løsningsforslag, hjælp, 
samarbejde, anerkendelse, overblik, osv.

• Formalisering af platform i 2014



De selvledende 
patienter

• Hvilke forestillinger og forventninger til 
patienterne i udvikling og drift?

• Hvad er realismen i vores forventninger?



Den enkeltes bedste

• Relationerne mellem stat, sundhedsvæsen, borger og 
patient har været under forandring i de seneste par årtier

• Der stilles stadig flere krav til patienten

• Patienten stiller selv stadig flere krav

• flere valgmuligheder

• større informationsniveau

• nye typer af behandling

• Nye patientroller vokser frem i dag med den enkelte 
patient i en central selv-ledende position



Individualisering

• Selvledelsen er blevet et ønske, en tendens, en norm

• Udtryk for borger(n)es ønske om flere selvstændige, 
individuelle valg 

• Individualisering som vejledende ideal for ‘det gode 
liv’ væk fra statslig styring

• Hvad er individualisering?

• To teoretiske betydninger:

• neoliberal

• socialvidenskabelig



A: Det neoliberale 
individ

• Neoliberal tænkning forudsætter det autarkiske - 
selvberoende - menneskelige selv

• Intet behov for ydrestyring, den enkelte kan selv 
styre sit liv med basis i indre, personlige 
ressourcer

• Selvtilstrækkelig entreprenør i eget liv

• (Minimal)staten skal først og fremmest facilitere 
individets udfoldelse



B: Det institutionaliserede 
individ

• Det enkelte menneskes individualisering kan ikke 
adskilles fra samfundets socialisering

• Sociologisk basisbegreb hos bl.a.  Weber, 
Habermas, Beck:

• Individualisering er et produkt af kompleks, 
kontingent og veludviklet socialisering:

• Et strukturelt, karakteristisk træk ved socialisering

• Modvirker ikke, men muliggør snarere socialisering



ISO-individualitet
• Fra kollektiv til individuel 

identitet

• Selvrealisering sker ud fra 
fælles idealer om f.eks. den 
store dannelsesrejse, den 
unikke tøjstil, den 
eksotiske musiksmag, den 
individuelle opsætning af 
computeren, det 
personlige sygehusevalg

• Individet ønsker 
anerkendelse fra 
fællesskabet



Patienten i markedets 
centrum

• Aktuelt stigende markedsgørelse og neoliberalisering af 
sundhedsvæsen og ydelser: 

• frit sygehusvalg, takststyring, kontraktstyring, nye udbydere af 
sundhedsydelser

• ‘management-gørelse’ af styringen, ‘djøf-icering’ 

• Sætter patienten i centrum som en krævende aktør:

• er udrustet med særlige rettigheder på et sundhedsmarked

• forventer at udbyderne af sundhedsydelser skaber et 
gennemsigtigt, konkurrencedygtigt udbud



Patienten som digital 
bruger

• Aktuelt gennemgribende forsøg på digitalisering af 
sundhedsvæsenet:

• EPJ, web-portaler, telemedicin, telecare, pervasive 
healthcare-teknologier osv.

• Forventes at understøtte og forbedre håndteringen af 
opgaver i sundhedsvæsenet

• Patienter i eget hjem involveres i produktionen af 
sundhedsydelser: 

• selvmonitorering og -diagnosticering, teknisk evaluering og 
support



Patienten som bruger

• Patienter er blevet ‘brugere’ af 
sundhedsvæsenet

• En bruger? - En aktør, der anvender et 
produkt, modtager en serviceydelse eller 
information, der er gjort tilgængelig af en anden 
instans eller aktør

• I computer-verdenen: en slutbruger af præ-
definerede udbud og ydelser, normalt uden 
særlige tekniske forudsætninger



Brugerne i 
forretningsverdenen

• Et mangfoldigt begreb:

• Slutbrugere:

• Financielle købere

• lead users

• specialister

• Passive købere

• Brugere i distributionskæden

• Interne brugere i virksomheden



Ikke-brugerne

• Væk fra ‘jeg-metodologien’ i design

• Non-users - kan ikke blot reduceres til 
kategorien ‘drop-outs’ (Sally Wyatt):

• resisters - vil ikke

• rejecters - vil ikke mere

• excluded - kan ikke

• expelled - kan ikke mere



Den aktive patient

• Patienter tager (ideelt set) selv aktiv del i pleje og behandling 
- men de skal formes

• Patientskoler er opstået for at styrke empowerment hos 
patienter med kroniske sygdomme - “i lære som kroniker” (Jane 
E. Møller 2014)

• Patienter skal lære at håndtere sygdom ud fra egne værdier og 
behov - som skal tillæres/defineres

• Empowerment som delvist alternativ til komplians - fra ‘tvang’ 
til ‘frigørelse’ - men målsætningen er givet af de professionelle

• Institutionel empowerment versus frigørende empowerment



Borger-patienten i 
centrum

• Selv-ledende patient med flere rettigheder 
og pligter - borgerideal

• Har direkte indflydelse på tilbud om, og valg 
af sundhedsydelser og har direkte adgang til 
egne journaldata

• Forpligter sig på aktiv indsats i eget (og 
familiemedlemmers) sygdomsforløb



KOL-kufferten
Sygehus Fyn-test

Internet



KOL-kufferten
Sygehus Fyn-test

• Patienten får kuffert i syv dage, senest 
24 timer efter udskrivning fra sygehus

• Daglig kontakt med 
specialsygeplejerske via system (tre-
knaps interface)

• Selvmåling af bl.a. iltmætning og 
lungefunktion (spirometri) via moduler

• Instruktioner fra specialistsygeplejerske

• Undgår unødige genindlæggelser
Anne Sorknæs,
Projektansvarlig

lungesygeplejerske



Resultater af 
undersøgelse

• Resulater af kvalitativt studie - observation og 
(gruppe)interviews med patienter og sygeplejersker:

• generelt større oplevelse af tryghed hos patienterne

• ændring af kompetencer hos personale

• øget aktivering af (de fleste) patienter og pårørende

• ingen signifikant forskel i morbiditet

• telemedicinske løsninger kan supplere eksisterende tilbud

• Men: Djævlen sidder i detaljen



Digital nærhed

• Den aktive patient i eget hjem er i digital kontakt med 
de professionelle - hvordan skabes nærhed på afstand?

• Telemedicinsk sygepleje handler mere om at observere og 
kommunikere, end det er tilfældet på afdelingen - hvordan 
bevares fagligt niveau?

• Sygeplejerskerne skal kompensere for manglen på fysisk 
nærhed ved at bruge sprog og gestik som midler til at 
skabe digital nærhed - rummer designet plads til det?

• Der skal skabes rum og tid til digitale narrativer i 
telemedicinske forløb (Nelly Oudshoorn) - uddannelse?



Selvfærdsteknologi?

• Staten, borger(n)e, virksomheder og 
leverandører af velfærdsteknologi har alle 
ønsker om udvikling og ibrugtagning af 
individualiserede systemer i den offentlige 
forvaltning

• Men hvem forventer vi, patienterne er? Og 
er det de patienter, vi får?



Summa summarun

• Aktuel redefinering af relationer mellem raske og syge; 
mellem patient, borger og bruger; mellem patient og 
professionel

• Individuel selv-ledelse understøttet sundhedspolitiske mål 
om at spare ressourcer til behandling og pleje

• Teknologiske sundhedsydelser understøtter og udbygger 
individuelle valgmuligheder

• Underminerer måske samtidig statens ansvar, og den syges 
ret til offentligt sundhedsydelser: patienten kan og vil jo 
selv styre sine valg!



Teknologi i 
sundhedspraksis

“Teknologi i sundhedspraksis behandler 
teknologiens betydning i sundhedsvæsenet. 
Teknologi er ikke blot er et funktionelt 
værktøj, som sundhedsprofessionelle, patienter 
og borgere kan benytte sig af. Tværtimod er 
den med til at præge de beslutninger, der tages, 
og de handlinger, der udføres. 
Bogens målgruppe er en bred vifte af 
sundhedsprofessionelle både i 
undervisningssammenhæng og praksis.”
(Udkommer cirka 5. marts 2014)

Symposium Teknologi i sundhedspraksis 
Syddansk Universitet, Odense, d. 3. april 2014


