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Orientering til kommuner og sygehuse om ”Rammeaftale for anvendelse af 

telemedicinske løsninger i almen praksis” 

Region Syddanmark, PLO-Syd og kommunerne i regionen har indgået en rammeaftale om 

brugen af telemedicin i almen praksis. Aftalen kan læses i sin helhed her. 

Aftalen har til formål at understøtte den tværsektorielle koordinering mellem sygehus, almen 

praksis og kommune samt at understøtte og udvikle telemedicinske løsninger i almen praksis. 

Det er frivilligt for de enkelte lægeklinikker, om de vil benytte sig af aftalen, men for de 

klinikker, som finder det meningsfuldt at begynde at anvende telemedicinske løsninger, er 

rammerne og ydelserne nu på plads.  

Indhold i aftalen 

Aftalen omhandler overordnet tre emner: 

1. Videomøder og videokonferencer med andre sundhedsprofessionelle aktører omhandlende 

konkrete patientforløb, primært med koordinerende og/eller vejledende formål. 

Det kan være udskrivningskonferencer, koordineringsmøder, rådgivning/fælleskonsultation 

med specialist – f.eks. speciallæge i sygehusregi eller patientkonsultationer bistået af andet 

sundhedspersonale f.eks. på et plejehjem. 

2. Elektronisk forsendelse af billeder fra patient til læge. 

I forbindelse med behandling af hudsygdomme og kontrol af sår, kan patienten sende billeder 

til vurdering hos lægen, som supplement til beskrivelse af såret/lidelsen ved telefon-, mail- 

eller videokonsultation. 

3. Videokonsultation mellem læge og patient. 

Konsultationer, hvor videoanvendelse træder i stedet for en almindelig konsultation eller 

sygebesøg. Det kan f.eks. være i form af konsultationer med patienter, som ikke kræver 

egentligt fremmøde, men hvor behovet for at se patienten opfyldes tilstrækkeligt ved 

anvendelse af video. 

Ydelserne 1 og 2 kan frit anvendes af enhver praktiserende læge. Ydelse 3 – videokonsultation 

– vil i den første tid foregå i interesserede praksis efter nærmere aftale. 

Forsøgspraksis 

Aftalen omfatter endvidere etablering af et panel af forsøgspraksis til deltagelse i 

pilotprojekter, der besluttes iværksat af Telemedicinsk Udvalg – et udvalg under 

Praksisplanudvalget.  

Forsøgspraksis tænkes som praksis, der har lyst til og interesse for at udvikle telemedicinske 

løsninger i almen praksis. 
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Afprøvning af telemedicinske løsninger i lokale projekter 

Aftalen danner også ramme om lokale initiativer, der involverer brugen af telemedicin i almen 

praksis. Aftalen fastsætter de økonomiske rammer for lokale projekter og opfordrer til at 

Telemedicinsk Udvalg orienteres om igangværende eller kommende projekter, så udvalget kan 

opsamle erfaringer fra brugen af telemedicin og medvirke til at sprede de gode idéer.  

Aftalte initiativer og inspiration 

Med aftaleindgåelsen er det allerede fastsat, at der skal igangsættes et forsøg til afprøvning af 

videokonsultation mellem læge og patient.  

Parterne bag aftalen ønsker endvidere at afprøve og indhente erfaringer fra andre typer forsøg 

med telemedicin i almen praksis. 

Sygehus Lillebælt har i ”Doctors Partnership” vist, at det øger patientens oplevelse af kvalitet 

og koordinering i kræftbehandlingsforløbet, at der afholdes en videokonference mellem 

praktiserende læge, patient og sygehus ved afslutning af patienterne i sygehusregi.  

På lignende vis kunne der være andre patientgrupper, hvor en sådan koordinering kunne være 

givtig. Det kunne f.eks. være videokonference til koordinering ved overdragelse af patienter 

med KOL eller diabetes fra sygehus til almen praksis eller i forhold til særlige svage 

målgrupper, hvor overleveringen fra sygehus til almen praksis bidrager til at skabe en tryg og 

sikker overgang for patienten. 

Det kan også handle om inddragelse af praktiserende læge i koordineringsmøder med 

samarbejdspartnere: F.eks. mellem almen praksis og hjemmepleje, socialpsykiatri, jobcentre 

mv. Eller i forhold til afholdelse af patientkonsultationer bistået af andet sundhedspersonale 

f.eks. på et plejehjem: Konsultationer, hvor det er tilstrækkeligt, at lægen ser patienten via 

video sammen med stedligt sundhedspersonale, som er hos patienten og kan bidrage til 

konsultationen og til koordinering af indsatsen.  

Interesseret eller allerede i gang? 

Har I en god idé til et telemedicinsk projekt, der involverer almen praksis, så kontakt 

Praksisafdelingen, Anita Lerche på telefon 2157 3116 eller på mail ale@rsyd.dk.  

Anvender I allerede telemedicinske løsninger i samarbejdet med almen praksis eller i 

samarbejdet med sygehus, kommune og almen praksis, hører vi gerne fra jer, så vi kan 

opsamle erfaringer fra og inspiration til brugen af telemedicin i almen praksis. 

Kontakt Praksisafdelingen, Anita Lerche på telefon 2157 3116 eller mail ale@rsyd.dk.  
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