
 
 ”Digital og kreativ innovation i sundhedssektoren”  

Tirsdag den 24. september 2013  

Teledi@log  
–telerehabilitering af hjertepatienter 

 
Ved lektor Birthe Dinesen og lektor John Hansen  
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Agenda 

1. Film om Teledi@log projektet ( 7 minutter)  

2. Baggrund & formål med projektet 

3. Målgruppe 

4. Præsentation af scenarier 

5. Forskningsfocus 

6. Internationalt advisory board 
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http://www.youtube.com/watch?v=K0hZPrE63Do


State-of the art 

• 3 % af 86.000 danskere, der hvert år bliver indlagt med hjerte- og 
kredsløbslidelser, modtager et fuldt rehabiliteringsforløb (Würger et al 2009). 

• I USA følger kun 10-20 % af hjertepatienterne, som har gennemgået en 
hjerteoperation et rehabiliteringsprogrammer (Leon et al 2005; Suaya et al. 
2005).  

• I Europa anslås det, at kun op til 35 % af hjertepatienterne, som har gennemgået 
en hjerteoperation, følger rehabiliteringsprogrammer (Karoff et al 2007; Rees et 
al. 2005).  

• Amerikansk studie viser at kun 10-25 % af hjertepatienter, der tilbydes 
rehabilitering tager imod tilbud hjerterehabilitering (Dalleck et al 2011; Paˆquet 
et al 2005;).  

• Manglende deltagelse i hjerterehabiliteringsprogrammer er multifaktoriel og 
skyldes faktorer som patientens egen håndtering af sygdom, beliggenhed, 
transport, adgang til sundhedssektorens ydelser m.v. ( Dalleck et al 2011; 
Fernandez 2008). 
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Formål med forskningsprojektet 
 

• At kortlægge hjertepatienters og pårørendes behov for 
rehabilitering og telerehabilitering i sundhedsvæsenet.  

• At udvikle et telerehabiliteringsprogram til hjertepatienter og 
pårørende  

• At forebygge genindlæggelse af hjertepatienter gennem en mere 
individuel og differentieret tilrettelagt rehabiliteringsindsats ved 
brug af telerehabiliteringsteknologier.  

• At fremme en tidlig, hurtig og effektiv rehabilitering af 
hjertepatienter til hverdags- og arbejdslivet.  

• At udforske hjertepatienter og pårørende som aktører i egen 
rehabiliteringsforløb med brug af nye interaktive 
rehabiliteringsteknologier.  
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Brugerdreven innovation 
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En god 
ide? 



Telerehabilitering af 
hjertepatienter - to scenarier: 

Den fri og aktive hjertepatient 

Den svært syge hjertepatient 
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Den fri og aktive hjertepatient 
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Målgruppe/ inklusionskriterier 

• Myndige mænd og kvinder >18 år  
• Har underskrevet og dateret ”Skriftligt informeret 

samtykkeerklæring”  
• Kan forstå mundtlig og skriftlig forsøgsinformation  
• Bopæl i Hjørring eller Frederikshavn Kommune  
• Have mobildækning  
• Patient skal enten selv kunne mestre IT på brugerniveau eller have 

en person i nærmeste netværk, der mestrer IT på brugerniveau  
• Patienter med hjerteinsufficiens (EF<40) eller 
• Patienter med iskæmisk hjertesygdom +/÷ operation eller 
• Patienter med hjerteklapsygdomme +/÷ operation 
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Teledi@log 

 
 

MyMedic 

Sundhedscentre , 
sygehuse, & 
praktiserende læger 

AktivtHjerte.dk 

Patienter, pårørende & 
sundhedsprofessionelle 

Android Tablet 

Call center, 
sundhedscentre & 
sygehuse. 

Patienter, pårørende, 
sundhedscentre , 
sygehuse, & 
praktiserende læger 

Fitbit 

Patient 

Patient  
og  
pårørende 

Patient 

Den fri og aktive hjertepatient 



AktivtHjerte.dk 
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Forskningsfoci 
• RCT studie (n= 228) 
• Psyko-sociale aspekter ved telerehabilitering  
• Interaktive sociale medier som læringsværktøj for patienter og 

pårørende  
• Patienters mestring af egen sygdom vha tværsektoriel  
       e-rehabiliteringsplanen  
• Udforske gennemførelse af et telerehabiliteringsprogram i større skala 

set i et inter-organisatorisk perspektiv 
• Vurdere sundhedsøkonomiske perspektiver ved at gennemføre et 

telerehabiliteringsprogram for hjertepatienter på tværs af 
hjertemedicinske og - kirurgiske specialer, sektorer og kommunale 
grænser. 

 
Tværfagligt forskerhold (2 PhD og 5 senior forskere) 
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Den svært syge hjertepatient 
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Målgruppe 

• Målgruppen er patienter med svær 

hjertesvigt, som har været  indlagt på 
Kardiologisk afdeling på Sygehus Vendsyssel 
eller er tilknyttet hjemmesygeplejen i 
Frederikshavn Kommune. Patienter skal 

have bopæl i Frederikshavn Kommune 

og være over 18 år.  
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Den intelligente seng 
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Sensorer på sengen 

Status på seng 
Vægt 
Vådsensor 
Kaldefunktion 

Out of bed 

Medicinsk udstyr 
Monitor 
Blodtryk 
Puls 
Vægt 
 http://www.linak-us.com/medline-careline/?id3=2752 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=linak+imagine+bed&source=images&cd=&cad=rja&docid=ebbgG-W5KkRXUM&tbnid=Xnsyoh_B5Z2XhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.linak-us.com/medline-careline/?id3=2752&ei=qzoXUrvCMojM0QWb7YCABQ&bvm=bv.51156542,d.d2k&psig=AFQjCNH6ArMF1SyekvyZ2bUE6DAs1uF8Bw&ust=1377340408377416
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=a&d+medical+ua-767&source=images&cd=&cad=rja&docid=RBWw7pNZmj_8nM&tbnid=Fj4VIDjrh8m9PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aandd.jp/whatnew/2009/continua_certification200908.html&ei=sjUXUteDKJGT0QXD7IGQCw&bvm=bv.51156542,d.d2k&psig=AFQjCNEpeVTixXxT6NlWODe59IOauCAjGw&ust=1377339176747337
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=a&d+medical+uc-321pbt&source=images&cd=&cad=rja&docid=pOVjDaJ8682PWM&tbnid=HqhWt_MSuV0DUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.andmedical.com.au/products-service/telemedicine-products/uc-321pbt-scale-with-bluetooth-communication-2&ei=ZDUXUvqcBvC00QWGhICYAw&bvm=bv.51156542,d.d2k&psig=AFQjCNHl0Z4cnDkSm1jiC35O4vqgUctRHg&ust=1377339096391021
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Teledi@log 

 
 

Sundhedscentre , 
sygehuse, & 
praktiserende læger 

AktivtHjerte.dk 

Patienter, pårørende & 
sundhedsprofessionelle 
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sundhedscentre & 
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sundhedscentre , 
sygehuse, & 
praktiserende læger 
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Patient  
og  
pårørende 

Patient 

Den fri og aktive hjertepatient 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=linak+imagine+bed&source=images&cd=&cad=rja&docid=ebbgG-W5KkRXUM&tbnid=Xnsyoh_B5Z2XhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.linak-us.com/medline-careline/?id3=2752&ei=qzoXUrvCMojM0QWb7YCABQ&bvm=bv.51156542,d.d2k&psig=AFQjCNH6ArMF1SyekvyZ2bUE6DAs1uF8Bw&ust=1377340408377416


Forskningsfocus 

• Fesiablity studie 

• Udvikling af vægt i sengen 

• Udforskning af patienter og 
hjemmesygeplejens oplevelser og erfaringer 
med brug af den intelligente seng 
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Finansiering af projektet 

• EIR Businesspark, AAU 

• UNIK partnerskabet 

• Shareplay Foundation 

• Medfinansiering fra virksomheder og alle 
offentlige partnere 

Samlet budget 14 mio kr 
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Internationalt advisory board 

• Translantic Telehealth Research Network 
(TTRN) 

– Cleveland Clinic, Ohio 

– UC Berkeley, California 

– UC Davis Medical Centre, California 
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