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Abstract 

The introduction of telemedicine will transform the health care sector and bring 

changes to the role and function of nurses. In this inquiry we ask, what competences 

are required in the ‘doing’ of telemedicine?  

The project is based on interviews with two focus groups involving nurses from the pri-

mary and secondary sectors, working with telemedicine in a project entitled, Horsens 

på forkant med sundhed (Horsens on the frontiers of Health). The analysis is data-

driven and reveals that cultivation of competences is closely associated to structural 

conditions. Nurses emphasize that telemedicine has to be meaningful and a flexible 

and technically reliable solution. The possession of technical skills and a personal in-

terest in telemedicine are advantageous. More important, however, are high clinical 

skills and competences in caring relationships. Nurses from diverse clinical settings 

report that telemedicine mediate a change in focus and attention. Future education of 

nurses therefore has to incorporate critical reflection on what is transmitted and omit-

ted in telemedicine. 

 

Keywords: Telemedicine, Nurse Competences, Focus Groups, Cross Sectional, Horsens 

på forkant med sundhed 
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1) Introduktion 

Telemedicin er af Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin defineret som ”digitalt under-

støttet sundhedsfaglig ydelse over afstand”. Sygeplejersken kommunikerer, vejleder 

og observerer her patienten på afstand. Udvikling og afprøvning af telemedicinske løs-

ninger skal bl.a. imødegå de demografiske fremskrivninger, som viser, at antallet af 

ældre borgere stiger, samtidig med at arbejdsstyrken bliver mindre. Telemedicin skal 

således effektivisere den offentlige sektor, og samtidig forventes telemedicin at bi-

drage til øget selvhjulpenhed og livskvalitet (1). I denne artikel fremlægges resulta-

terne af en kvalitativ empirisk undersøgelse, der undersøger de oplevelser og erfarin-

ger, som sygeplejersker har gjort sig gennem en konkret projektperiode i det tværsek-

torielle telemedicinske projekt ’Horsens på forkant med sundhed’.  

 

2) Baggrund 

Når telemedicin indføres, indebærer det konkrete forandringer, i forhold til hvordan be-

handlinger og plejeopgaver organiseres i tid og rum – herunder rammer for udførelse, 

arten af samarbejdsrelationer og rollefordeling. Dette er af Langstrup omtalt som om-

sorgsgeografien (2). Telemedicin medfører en mere kompleks omsorgsgeografi, hvor 

infrastrukturen bestående af både sociale og tekniske elementer forandres fundamen-

talt. Politisk er der stor bevågenhed omkring potentialerne ved indførelse af telemedi-

cin, og i 2012 udkom den nationale handlingsplan, der skal sikre den fortsatte udbre-

delse af telemedicin (3). Dette sker, på trods af at effekten af den telemedicinske in-

tervention ikke er entydig (4,5), og at potentialerne ved eksempelvist hjemmemonito-

rering langtfra er indfriet (6).  

Flere nationale teleprojekter er allerede gennemført. Her kan bl.a. nævnes ’Telekat’ i 

Region Nordjylland (7), ’KOL-kufferten’ i Region Syddanmark (OUH) (8) og ’Det Virtuelle 
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Hospital’ i Region Hovedstaden (9). Fælles for disse projekter er, at de tager udgangs-

punkt i sundhedsvæsnets nuværende opdeling i sektorer og involverer det primære el-

ler sekundære sundhedsvæsen i sin nuværende organisering, således at telemedici-

nen eksempelvis erstatter en ambulant kontrol med fysisk fremmøde af patienten. 

Flere kvalitative studier (10, 11, 12 og 13) har undersøgt oplevelsen af den telemedi-

cinske kontakt. De konkluderer, at mange brugere er tilfredse med de nye teknologi-

ske initiativer. Patienter oplever, at der bliver taget hånd om dem, og at de har god 

kontakt til de sundhedsprofessionelle via skærmen. I to af studierne (10 og 11) kon-

stateres det, at sygeplejersker i specialer som hjertemedicin må lære at kommunikere 

mere præcist, når de ikke har den fysiske kontakt med patienterne.  En dansk ph.d.-

afhandling (14) afdækker, hvordan erfarne lungemedicinske sygeplejersker lærer at 

skærpe deres sanser, når konsultationer gøres virtuelle. Teknologien viser sig her at 

understøtte en meget direkte og nærværende relation til patienterne. Ingen af under-

søgelserne underbygger således en frygt for, at telemedicin skulle hindre omsorgsar-

bejdet. Et review af 14 studier viser dog, at personalets accept af telemedicin er afgø-

rende for implementering, men at den dybere forståelse af dette perspektiv endnu er 

begrænset (15).  

Imidlertid kan det påpeges, at de refererede studier ofte afgrænser sig til konkrete me-

dicinske specialer, og at en erfaren ambulatoriesygeplejerskes opgaver ofte er meget 

specialiseret i forhold til en afgrænset problemstilling hos patienten, f.eks. ved kontrol 

af KOL-patientens tilstand. Man kunne derfor antage, at specialiserede sygeplejersker 

forholdsvis let kan omsætte deres kompetencer i den virtuelle kontekst, hvorimod 

dette ikke nødvendigvis gør sig gældende hos primærsygeplejersken, der ofte vareta-

ger sammensatte og komplekse problemstillinger hos borgerne i eget hjem, f.eks. når 

en borger udskrives fra et sygehus. Denne mulige forskel har motiveret nærværende 
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undersøgelse. For at opnå en bredere forståelse af, hvilke sygeplejefaglige kompeten-

cer anvendelse af telemedicin fordrer, må vi forholde os mere specifikt til de konkrete 

kontekster, hvori telemedicin anvendes. Antagelsen er den, at forskellen mellem et 

specialist- og et generalistperspektiv ikke kan ignoreres, når implikationerne af de tele-

medicinske projekter for selve omsorgsrelationen skal gøres op. 

I Region Midtjylland er projektet ’Horsens på forkant med sundhed’ gennemført som 

en tværsektoriel telemedicinsk indsats (16). Forskningsprojektet har som fokus at for-

andre en vanlig sektoriel tænkning og rollefordeling og om muligt at nedbryde såkaldt 

silotækning. De involverede sundhedsprofessionelle omfatter praktiserende læger, 

apoteker og sundhedsfagligt personale fra henholdsvis Horsens Kommune og Regi-

onshospitalet Horsens. I perioden 2012-2015 er der gennem flere projektfaser udvik-

let et ’sundhedshotspot’, som er en fælles elektronisk platform, der muliggør deling af 

information, netbaseret kommunikation og virtuel konsultation mellem borgere og re-

levante involverede sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer. Der er inkluderet i 

alt 313 borgere, som er randomiseret til enten den telemedicinske løsning eller til van-

lige behandling/pleje. De inkluderede omfatter 146 patienter med diabetes, 66 pati-

enter med KOL, 42 patienter med hjerteinsufficiens og 59 i gruppen ’den ældre medi-

cinske patient’.   

Projektet ’Horsens på forkant med sundhed’ giver med den tværsektorielle organise-

ring en unik mulighed for både at undersøge kompetencer i en afgrænset kontekst og 

på tværs af sektorer. De involverede sygeplejersker fra henholdsvis den primære sund-

hedssektor (kommune) og den sekundære sundhedssektor (hospital) vil kunne ud-

folde, om der findes relevante forskelle mellem et generalist- og et specialistperspek-

tiv, når sygeplejerskerne skal lære at anvende samme telemedicinske udstyr til projek-

tets målgruppe i egen sektor og på tværs af sektorer.  



 

 

6 

 

 

2) Afgrænsning og formål   

Formålet er således at belyse sygeplejerskers oplevelser ved at arbejde med telemedi-

cin i projektet ’Horsens på forkant med sundhed’, herunder mulige forskelle i perspek-

tiver hos sygeplejersker ansat i henholdsvis kommune og på hospital. Projektet søger 

at afdække følgende: 

 

 Hvilke kompetencer mener sygeplejerskerne, at indførelse af telemedicin kræ-

ver? 

 Hvordan oplever sygeplejerskerne, at relationen til borgeren/patienten påvirkes 

i arbejdet med telemedicin?  

 Erfaringer med mulige ændringer i arbejdsopgaver og rutiner som følge af tele-

medicin. 

 

3) Metode 

Projektet er kvalitativt og eksplorativt. Der blev etableret fokusgrupper bestående af 

sygeplejersker involveret i det telemedicinske projekt fra henholdsvis hospitalet og 

kommunen (17). Metoden udnytter dynamikken i dialog og diskussion mellem en 

gruppe af fagpersoner. Projektlederen formidlede kontakten til potentielle informanter, 

og sygeplejerskerne blev herefter informeret per mail og telefon. Trods intentionen om 

at etablere en større fokusgruppe blev det kun muligt at etablere en fokusgruppe med 

fire hospitalsansatte sygeplejersker og en fokusgruppe med fire kommunalt ansatte 

sygeplejersker. I begge sektorer var der potentielt yderligere to til tre sygeplejersker in-

volveret i telemedicin, men de havde af forskellige årsager ikke mulighed for at del-
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tage i fokusgrupperne. De hospitalsansatte sygeplejersker havde erfaring med teleme-

dicin til patienter med diabetes og KOL. Den kommunale fokusgruppe bestod af to 

nøglepersoner, som arbejdede med det telemedicinske projekt på tværs af kommu-

nens distrikter, en nøgleperson for det implementerede initiativ i forhold til telesår og 

en primærsygeplejerske med generel interesse for IT. 

Begge grupper mødtes første gang ultimo 2014 og igen efter ca. fire måneder. Intenti-

onen var at mødes i projektets (’Horsens på forkant med sundhed’) slutfase, hvor ud-

viklingsarbejdet (af teknisk udstyr) var færdigt, således at sygeplejerskerne imellem de 

to møder kunne koncentrere sig om at opnå yderligere erfaringer i brugen af telemedi-

cin. For gruppen af hospitalsansatte sygeplejersker var der tydeligvis oparbejdet en 

række erfaringer med bl.a. håndteringen af udstyr mellem de to møder, mens gruppen 

af kommunalt ansatte sygeplejersker havde været underlagt et stort arbejdspres, som 

vanskeliggjorde muligheden for at opbygge yderligere erfaringer med telemedicin mel-

lem de to møder. Alle fire gruppeinterviews havde en varighed på to timer. Samtalerne 

blev optaget og fuldt transskriberet. Forud for afholdelsen af gruppeinterviewene afvik-

ledes to studiebesøg med overværelse af telemedicinske konsultationer. Der blev ud-

arbejdet en semistruktureret interviewguide (18), som blev justeret mellem de to sam-

taler, således at det gav mulighed for fordybelse i temaer fra tidligere gruppeinterviews 

(19). Eksempler på spørgsmål/samtaleemner i fokusgrupperne fremgår af tekstboks 

1. 

Undersøgelsens tilgang er induktiv (20), og der er gennemført en trinvis datastyret 

analyse, hvor fundene har afsæt i informanternes egne beskrivelser og oplevelser og 

søgt rapporteret så tekstnært som muligt. På analysens første trin er et helhedsindtryk 

skabt ved gennemlæsning af det transskriberede materiale, ligesom dele af lydfilerne 

er hørt igen. Dernæst er der gennemført indholdsanalyse, hvor materialet systematisk 
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er gennemlæst, meningsenheder er kondenseret og kodet (21). Koderne samlede sig i 

syv kategorier (teknologi, borger-sygeplejerske-relation, samarbejde, kompetencer, fag-

lighed, rammer og fremtid). Disse kategorier blev yderligere kondenseret i tre temaer: 

strukturelle vilkår, delkompetencer og roller og relationer. I analysen er der endvidere 

arbejdet med fund på langs og på tværs af materialet, således at fundene både er be-

arbejdet i forhold til de to interviews med samme gruppe og mellem grupperne. Et ek-

sempel fra analysearbejdet fremgår af tekstboks 2. Analysens validitet er søgt skærpet 

gennem interviewernes gennemlæsning og bearbejdning af samme materiale. Ved 

uenigheder om tekstens ordlyd og indhold er det tekstnære fund genlæst og diskute-

ret. Særligt centrale citater gengives i en bearbejdet form, så de fremstår læsevenlige 

og i overensstemmelse med konteksten.  

  

4) Etik 

Projektet indeholder ingen personfølsomme data, og kodeks for etik i klinisk forskning 

er fulgt. Deltagere i projektet er såvel mundtligt som skriftligt informeret om undersø-

gelsens formål og metode, og alle har forud for deltagelsen givet informeret samtykke. 

De indsamlede oplysninger er behandlet fortroligt og anonymt. 

 

5) Fund 

Fundene fra empirien er sorteret under tre hovedoverskrifter. Herefter følger et afsnit, 

som inddrager teoretiske betragtninger vedrørende kompetencer og teknologiforstå-

else. 

 

Strukturelle vilkår for udvikling af kompetencer 
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Det er et gennemgående fund på tværs af sektorer, at udvikling af sygeplejefaglige 

kompetencer og motivation i forhold til arbejdet med telemedicin hænger uløseligt 

sammen med arbejdsmæssige vilkår og strukturelle forhold i organisationen. I en dag-

ligdag med stort arbejdspres og flere samtidige og konkurrerende projekter er tid en 

afgørende faktor. Som en informant udtrykker det: ”det handler ikke om, at vi skal 

have nogen udefrakommende til at motivere os, det handler om, at vi skal have tid til 

det”. Samtlige informanter konstaterer, at telemedicin er kommet for at blive, og at det 

i sig selv er en motiverende faktor. Det er derimod en begrænsende faktor, at udviklin-

gen af kompetencer er knyttet til konkrete telemedicinske projekter, som er tidsbe-

grænsede og forsøgsbaserede. Det vækker bekymring, at man ikke har kendskab til, 

hvilket system man skal arbejde videre med, når dette projekt slutter. En informant ud-

taler, at ”det er ikke optimalt endnu, og det er sådan lige før lukketid”. Desuden ved 

sygeplejerskerne af erfaring, at den viden, der er opnået gennem tidligere projekter, 

ikke altid bevares, deles og videreføres. Muligheden for at udvikle telemedicinske 

kompetencer må således betragtes i lyset af de tidsmæssige (økonomiske) ressourcer, 

der danner rammen for de telemedicinske projekter.  

Flere af de interviewede sygeplejersker er ressourcepersoner i forhold til det telemedi-

cinske projekt, og den rolle indebærer selvsagt muligheder for at erhverve sig særlig 

viden og kompetencer i forhold til udøvelsen af telemedicin. En særlig udfordring er, 

hvordan disse ressourcepersoner kan fastholdes i organisationen undervejs og efter-

følgende, med de vilkår, som er udstukket for det telemedicinske projekt. Som ud-

gangspunkt er såvel ressourcepersoner som projektdeltagere åbne og positive over for 

afprøvningen af de nye telemedicinske tiltag, men der opstår ofte konflikt i forhold til 

øvrige pligter og arbejdsmæssige hensyn i dagligdagen. 
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Informanterne oplever en stor grad af personificering, og det telemedicinske projekt 

bliver således til ’Lenes projekt’1, når det omtales blandt kollegerne. Hos samtlige in-

formanter spores en høj grad af ansvarsfølelse og samvittighedsfuldhed i forhold til 

projektet og projektlederne, hvilket også kan lede til dårlig samvittighed, hvis målene 

ikke indfries. ”Jeg vil jo rigtig gerne dette her, men jeg kan bare ikke gøre det under de 

betingelser, der er nu”, siger en informant, da hun fortæller, at hun efter eget ønske er 

stoppet som ressourceperson (der henvises i citatet til et generelt stort arbejdspres).  

Sygeplejerskerne udtrykker samstemmende, at ansvaret for at udvikle de telemedicin-

ske kompetencer typisk bliver et individuelt anliggende og kan medføre, at den enkelte 

overvældes af skyldfølelse (over for projektets ledelse eller sig selv), når forventnin-

gerne til rekruttering af deltagere ikke kan indfries.  

Telemedicin skal give mening. Det er et gennemgående tema i gruppeinterviewene, at 

telemedicin ikke skal presses ind over for alle borgere eller patienter og på alle syg-

domsområder, men skal tages i anvendelse dér, hvor det giver mening. Men hvornår 

er det meningsfuldt? Det er meningsfyldt for sygeplejerskerne at arbejde med teleme-

dicin, når de fx oplever, at borgerne/patienterne tager godt imod tilbuddet, og når bru-

gen af teknologien bidrager til øget følelse af frihed og fleksibilitet i borgerens hverdag. 

For mange erhvervsaktive giver det fx mening at erstatte en fysisk konsultation med 

en virtuel, fordi det sparer tid. Som en sygeplejerske udtrykker det: ”Det skal være for 

patientens skyld, at han ikke skal herind”. Afstand er også en afgørende faktor ved 

indførelse af telemedicin. En borger, som bor lige ved siden af sygehuset, er måske 

ikke generet af at møde fysisk op til en konsultation, mens 30-50 kilometers kørsel 

kan være en stor forhindring for andre. For patienter med KOL kan selv kort afstand 

                                                 
1 Lene er et fiktivt navn. 
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opleves som en stor belastning. Det giver således mening, at telemedicin indføres, 

hvor geografien er af afgørende betydning og kan lette borgerens adgang til sundheds-

sektoren. For den sundhedsprofessionelle, som arbejder i kommunal regi, kan det vir-

tuelle opkald erstatte lange køreture blot til én borger. Omvendt kan det virke me-

ningsløst at skulle på kontoret for at anvende det telemedicinske udstyr, hvis borge-

rens bolig er på ruten. Der efterspørges således stor grad af fleksibilitet og brug af den 

professionelles dømmekraft og patient-/borgerinddragelse i beslutningen om anven-

delse af telemedicin. 

 

Telemedicinske delkompetencer 

Flere informanter peger på, at telemedicin kan ses som en naturlig forlængelse af alle-

rede eksisterende IT og teknik, som sygeplejersker gør brug af i deres daglige arbejde 

med eksempelvis dokumentationspraksis. Alle informanter erfarer samtidig, at mange 

af deres kolleger endnu ikke ønsker eller har overskud til at tage del i de telemedicin-

ske initiativer. De siger med et smil på læben, at der stadig er lang vej fra ”den gule 

lap til computer”. Rutiner, vaner og arbejdsgange er dybt forankrede i konkrete faglige 

og sociale praksisser, og det opfattes ofte som tidskrævende og vanskeligt at erstatte 

løsninger, der virker i praksis, med nye teknologiske løsninger, der ’øver modstand’.    

Informanternes konkretisering af en telesygeplejerskes kompetencer kan opdeles i 

faglige, personlige og tekniske elementer. Det er helt centralt for alle sygeplejerskerne, 

at man ’skal kunne sit fag’. Her henvises bl.a. til vigtigheden af at have opøvet sikker-

hed i klinisk beslutningstagning forud for brugen af det telemedicinske udstyr, da det 

kliniske blik i nogen henseende kan indskrænkes via skærmen. Der kan f.eks. være 

problemer med lyd og lys. Man må således have opøvet stor erfaring med at gøre ob-

servationer under optimale og ikkeoptimale forhold inden for sit fagområde, så blikket 
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og ikke mindst bevidstheden skærpes i forhold til mulige ’blinde vinkler’ i forbindelse 

med brugen af det telemedicinske udstyr.  

I projektperioden har det telemedicinske udstyr ikke altid fungeret optimalt, og man er 

først langsomt ved at integrere det nye udstyr og udvikle en bevidsthed om betydnin-

gen af et teknologisk medieret blik på patienten/borgeren, som betyder, at bestemte 

perspektiver fremhæves, og andre træder i baggrunden. Her bliver der ofret ekstra op-

mærksomhed på vigtigheden af at skærpe andre sanser end de vanlige: En informant 

giver følgende eksempel på, hvordan observation af ansigtstræk og stemmeleje bliver 

særdeles væsentligt i vurderingen af patientens velbefindende.  Her betones vigtighe-

den af at være opmærksom på ”de små ting i ansigtstrækkene, at kigge efter det, og 

lige finde ud af, at nu har jeg ikke lige (adgang til) niveauerne i stemmen på samme 

måde”. At lære at tolke ansigtsudtryk og ændringer i stemmelejet med bevidstheden 

om betydningen af den mediering, som det telemedicinske udstyr foranstalter, er tyde-

ligvis en kunst, som kun kan erhverves gennem længere tids fortrolig omgang med så-

vel teknologi som virtuel patientkontakt og vurdering.  

Ser man nærmere på betydningen af specialist versus generalist-perspektivet, udtryk-

ker såvel hospitalssygeplejersker som sygeplejersker i kommunen, at fagligheden er 

altafgørende i udøvelsen af telemedicin. Hospitalssygeplejerskerne fremhæver, at man 

skal have styr på og være fortrolig med den faglige viden, som specialet kræver. Syge-

plejerskerne i kommunen fremhæver kompetencer til at agere i komplekse situationer. 

De udtrykker det som en forlængelse af eksisterende erfaring med at yde sygepleje i 

borgernes eget hjem; ”Vi er vant til at arbejde under ikkeoptimale forhold”. Sammen-

fattende kan det fremhæves, at uanset om sygeplejerskerne har en specialistviden i 

forhold til en bestemt sygdom som f.eks. diabetes eller stor erfaring med sygepleje til 
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borgere i eget hjem, opfattes denne faglige viden som noget helt centralt i udøvelsen 

af telesygepleje.   

Kunsten at etablere en tillidsfuld relation til borgeren eller patienten over distance 

fremhæves også som en særlig sygeplejefaglig kompetence ved arbejdet med teleme-

dicin: ”Du skal være god til at skabe en kontakt … og det er her, vores faglighed kom-

mer ind, fordi ellers kunne du jo i princippet sætte en hk’er til at have telekonsultatio-

ner”. Interviewpersonerne udfolder dog ikke, på hvilken måde netop deres faglighed 

medvirker til at skabe en bedre kontakt.  

Blandt de mere personlige kompetencer hos sygeplejersker, der arbejder med teleme-

dicin, kan nævnes en naturlig interesse for computere og teknik, konkret italesat som 

”man skal ikke være teknikforskrækket”. Det er desuden en fordel, hvis man allerede 

er fortrolig med skærmarbejde og forskellige funktioner i IT-programmer generelt. Tek-

nikken må ikke fylde for meget i betydningen at skygge for eller hindre udøvelsen af 

sygeplejerskens kerneydelser. Helt konkret tillægges det afgørende betydning, at man 

har opnået en fortrolighed og rutine med udstyret, ligesom det vækker frustration, hvis 

man ikke er ’tekniksnild’ og har problemer med eksempelvis at skifte mellem skærm-

billeder, dele skærm med patienten og mangler viden om genvejsfunktioner.  

Teknikken kan også komme til at fylde for meget, hvis sygeplejersken af en eller anden 

grund kommer til at betvivle det telemedicinske apparaturs kvalitet og troværdighed i 

forhold til andre velafprøvede teknologier. Man kan sige, at det telemedicinske udstyr 

så at sige gør opmærksom på sig selv i kraft af dets fejl og mangler. Et eksempel, som 

nævnes i interviewet er blodsukkermålere. En sygeplejerske udtaler: ”Jeg har bedt pa-

tienterne kontrollere deres blodsukker de sidste tre dage, fordi jeg ikke har kunnet 

stole på systemet”. Sygeplejerskerne peger på vigtigheden af måleinstrumenternes 

sikkerhed og betoner, at teknikken bør være logisk og intuitivt opbygget.  
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At man langsomt socialiseres ind i det nye telemedicinske regime og lærer at prakti-

sere den instrumentelle del af telesygeplejen, så den efterhånden bliver en almindelig 

del af den arbejdsmæssige rutine, er et anden konklusion i undersøgelsen. Særligt 

hospitalssygeplejerskerne giver ved det andet gruppeinterview udtryk for, at rutine i ar-

bejdet med telemedicin giver mere mod og tryghed i arbejdet med telemedicin. Så 

hvor teknikken fyldte meget i begyndelsen, frigives der efterhånden opmærksomhed 

på selve relationen til borgeren eller patienten og den sygepleje, som ydes via skær-

men: ”så presser jeg mig selv til lige at spørge lidt mere ind til de svære ting, fordi det 

skal vi lige finde ud af, er det okay at gøre det her, får vi noget ud af det og sådan”. 

Teknikken glider med andre ord i baggrunden og levner plads til udøvelsen af andre og 

væsentligere dimensioner af sygeplejen. 

I forhold til erhvervelse af kompetencer i arbejdet med telemedicin anfører responden-

terne ligeledes, at learning by doing i ’enerum’ ikke er tilstrækkeligt. Det er essentielt, 

at der er adgang til hurtig og effektiv teknisk support, når udstyret svigter. Men det er 

ligeledes vigtigt, at der afholdes fælles undervisningsforløb og etableres fora for syste-

matisk sparring mellem kolleger internt og tværprofessionelt, eksempelvis mellem læ-

ger og sygeplejersker, så de kompetencer, der bl.a. skal bidrage til fornyelse og kvali-

tetsforbedring af telemedicinsk sygepleje, reelt kan opøves.  

 

Telemedicin, roller og relationer 

Sygeplejerskerne i begge sektorer oplever, at telemedicin medfører en ændring i relati-

onen til patienterne. Der berettes bl.a. om etablering af en mere afslappet og ligevær-

dig relation og en mere fokuseret kontakt. Helt overordnet ses det, at hospitalssygeple-

jerskerne gives et uvant indblik i patientens hjem, mens sygeplejerskerne fra kommu-

nen oplever, at de kommer mere på distance af borgeren og den hjemlige kontekst. 
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Hospitalssygeplejerskerne fortæller, at der ofte er en mere afslappet stemning ved den 

telemedicinske konsultation, end når patienterne møder op på hospitalet. En sygeple-

jerske beskriver det således; ”De (patienterne i den virtuelle konsultation) er mere af-

slappede, og der er mere smil i øjnene, end hvis de sidder, som patienten, i stolen 

foran dig – det er nok der, forskellen er. De er mere sig selv, tror jeg”.  Hospitalssyge-

plejerskerne ser altså en fordel i, at den virtuelle konsultation i højere grad finder sted 

på patienternes hjemmebane, og at de oplever en relation til patienten, som ofte er 

mere ligeværdig. To af sygeplejerskerne fortæller, at det kan være svært at forudsige, 

hvilke patienter der egner sig til den virtuelle konsultationsform set i et sygeplejefagligt 

perspektiv. Her har sygeplejerskerne overraskende bemærket, at den virtuelle konsul-

tation med nogle af de yngre patienter ikke nødvendigvis forløber så godt som forven-

tet. Konsultationen kan til tider blive for afslappet dvs. uforpligtende og ufokuseret. Én 

af sygeplejerskerne bemærker: ”han var for useriøs, forsvandt fuldstændig – der tæn-

ker jeg, det er rart at få ham ind og sidde i stolen. Det forpligter på en anden måde”.  

Samtlige interviewede sygeplejersker fra kommunen beskriver, hvordan den sygepleje-

faglige ydelse, de leverer ved et skærmbesøg, bliver mere målrettet og fokuseret. Ved 

et hjemmebesøg kan de af og til blive involveret i anliggender, der ikke opfattes som 

relevante for den sygeplejefaglige ydelse. De kunne f.eks. blive bedt om hjælp til at 

trække et ur op. En virtuel konsultation gør det efter deres mening lettere at holde fo-

kus på fagligheden og komme mere direkte til sagen. En sygeplejerske udtrykker det 

således: ”Fordi man kommer hurtigt igennem tingene, og begge er koncentrerede – 

lidt mere professionelt kan det godt føles”. Udsagnet kan tolkes således, at telemedi-

cin i en primær kontekst medierer, hvad der kunne kaldes et mere snævert medicinsk 

og ydelsesorienteret blik på borgeren og dennes lidelse.  



 

 

16 

 

Når borgerne i primærsektoren skal visiteres til en telemedicinsk ydelse, kalder det på 

nye faglige vurderinger af borgerens funktionsevner såvel fysisk som mentalt. En syge-

plejerske siger: ”Her er det vigtigt at skelne. Er det en borger, som godt kan det her?”. 

Omsorgen for den enkelte borger eller patient og dennes velbefindende er fortsat helt 

centralt i sygeplejerskernes selvforståelse, også selvom relationer og roller udspiller 

sig anderledes rent geografisk. Nogle af sygeplejerskerne indskærper, at de ikke opfat-

ter borgeren som ’offer’ for det nye telemedicinske tiltag. Borgeren visiteres til en ny 

ydelse, som nok kræver tilvænning, men som kan bidrage til øget autonomi og friheds-

følelse. Sygeplejerskerne oplever, at nogle borgere kan opfatte brugen af telemedicin 

som afstigmatiserende. Det er f.eks. en befrielse for nogle, at det ikke længere er syn-

ligt for naboerne, at de modtager hjælp.  

På tværs af sektorer oplever sygeplejerskerne, at de skal ’sælge’ ideen med den virtu-

elle kontaktform. Det gælder særligt den ældre generation, hvor sygeplejerskerne ople-

ver, at de ældre er påvirket af den generelle digitalisering, hvor f.eks. alle forventes at 

kunne modtage digital post fra det offentlige. For at kunne ’sælge varen’ er det helt af-

gørende, at telemedicin er en fleksibel løsning, som indebærer åbenlyse fordele for pa-

tienten. En sygeplejerske fra hospitalet har oplevet det som en stor fordel, at telemedi-

cin betød ”at de (patienterne) fik en tættere opfølgning og kom hurtigere i gang” (med 

den ambulante opfølgning efter f.eks. en indlæggelse). Sygeplejerskerne beretter dog 

også om bekymringen for at svigte den sårbare borger ved brug af telemedicin. 

 

Kompetencer og teknologiforståelse 

I rapporten Uddannelsesfremsyn på sundhedsområdet (22) er kompetencer til at gen-

nemføre teknologistøttet undervisning, vejledning og rådgivning hos fremtidens profes-

sionsbachelorer vurderet som en basal kompetence. Der skelnes mellem tre typer af 



 

 

17 

 

delkompetencer, faglige (instrumentelle), personlige og sociale samt systemiske kom-

petencer. I empirien er informanternes egen konkretisering af telesygeplejerskens 

kompetencer opdelt i faglige, personlige og tekniske elementer. Denne konkretisering 

modsvarer således kun delvis beskrivelsen af delkompetencer fra rapporten, hvor den 

systemiske delkompetence defineres som evnen til at forholde sig til systemet som 

helhed og til en forståelse af éns egen betydning i helheden (22). Informanterne i 

denne undersøgelse giver på den ene side udtryk for vigtigheden af at have den en-

kelte patients eller borgers livskvalitet og velfærd i fokus frem for en blind eller rigid 

overtagelse af det telemedicinske udstyr. På den anden side er det også tydeligt i em-

pirien, at sygeplejerskerne er famlende over for eksempelvis etiske udfordringer ved 

det telemedicinske arbejde, og hvordan deres faglighed reelt omsættes i den nye rolle 

som telesygeplejerske.  

De systemiske delkompetencer kan også udfoldes med begrebet teknologiforståelse. 

Her medreflekteres teknologiernes forankring i en given praksis og skaber en form for 

metakompetence i form af en generel teoretisk forståelse af, hvad teknologi kan, er og 

gør (23). Empirien viser, hvordan samtlige informanter er optaget af at få teknologiske 

færdigheder i forhold til telemedicin. Opøvelse af disse færdigheder fylder uforholds-

mæssig meget hos informanterne, når der samtidig er konkurrerende opgaver og kon-

krete udfordringer med dårligt fungerende udstyr. Kun tre af informanterne giver ved 

det andet interview udtryk for at have fået en vis form for rutine i brugen af telemedi-

cin, hvilket frigiver rum til nogen refleksion over f.eks. følsomme samtaleemner i en te-

lemedicinsk konsultation. En reel metakompetence, i form af en teoretisk forståelse 

af, hvad telemedicin kan, er og gør, spores således ikke i empirien. At learning by 

doing foregår i enerum og ofte under pressede arbejdsmæssige forhold, betyder, at te-
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oretisk undervisning og rum for kritisk refleksion er fraværende. Det generelle arbejds-

pres og manglende rum for sparring vanskeliggør refleksion og dermed også tilegnelse 

af systemiske kompetencer i forhold til telemedicin. 

 

6) Diskussion  

Nærværende undersøgelse af sygeplejerskernes oplevelser med arbejdet med teleme-

dicin i projekt ’Horsens på forkant med sundhed’ giver et vigtigt indblik i de erfaringer, 

som de involverede sygeplejersker har indhentet på to givne tidspunkter i slutningen 

af et konkret projektforløb. Der er således tale om lokale og afgrænsede perspektiver.  

Undersøgelsen har til gengæld det specifikke afsæt, som et hollandsk studie (24) 

netop efterlyser i forhold til konkretiseringen af kompetencer. Konklusionerne i denne 

artikel vurderes derfor som et vigtigt bidrag til den fortsatte udvikling på det telemedi-

cinske område. Etablering af fokusgrupper blev valgt som metode til at afdække 

mangfoldighed i perspektiver og synspunkter. I kontakten til potentielle informanter 

blev det hurtigt klart, at det på trods af projektets størrelse stadig var begrænset, hvor 

mange sygeplejersker der reelt var involveret og dermed havde konkrete erfaringer 

med telemedicin. Størrelsen af fokusgrupperne har muligvis begrænset forskellighe-

den af perspektiver, og individuelle interviews kunne måske have givet mere dybde i 

forhold til kompetencespørgsmålet. Omvendt har inklusionen af otte informanter mu-

liggjort en belysning af samtlige undersøgelsesspørgsmål. Undersøgelsen var motive-

ret af spørgsmålet om kompetencer bredt og på tværs af sektorer med udgangspunkt i 

mulige forskelle på et generalist- og et specialistperspektiv. Her er det særlig interes-

sant, at uanset om sygeplejerskerne arbejder på ambulatorier (specialister) eller i 

kommunen (generalister), italesætter de interviewede sygeplejersker, at netop special-
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viden fra deres særlige faglige kontekst må omsættes som en del af telesygeplejer-

skens kompetencer. Samtidig er det en kendsgerning, at projekt ’Horsens på forkant 

med sundhed’ havde størst held med at inkludere diabetespatienter. Derfor efterlader 

denne undersøgelse os med spørgsmålet, om særlige typer af patientgrupper er mere 

velegnet til telemedicin end andre – og dermed også, om kompetencer til at arbejde 

med telemedicin må medreflektere dette aspekt.  

Undersøgelsen viser, at det tager tid at opøve de instrumentelle kompetencer i udøvel-

sen af telemedicinen, men at det selvsagt hjælper, hvis man i forvejen er situeret i en 

praksis, hvor man er vant til at anvende teknologi i udøvelsen af sygepleje og i øvrigt 

ikke er teknikforskrækket. For alle interviewede sygeplejersker gælder, at faglighed ek-

sempelvis i form af klinisk dømmekraft og etablering af tillidsfulde relationer opfattes 

som noget, der udvikles forud for tilegnelsen af kompetencer i forhold til telesygepleje. 

De mere erfarne telemedicinske sygeplejersker, som over en længere periode har ar-

bejdet med gennemprøvet teknologi, beretter alle om en form for socialiseringsproces, 

hvor et fokus på opøvelsen af instrumentelle kompetencer langsomt viger til fordel for 

en fokuseret opmærksomhed på patienten. Her understreges det, at visse sanser skal 

dannes og skærpes (synssans og høresans), når man ikke er fysisk til stede hos borge-

ren eller patienten. Den fokuserende opmærksomhed og sanseskarphed i telemedicin 

er i tråd med studierne af Oudshoorn og Sorknæs (10 og 14). 

Don Ihde beskriver i bogen Expanding Hermeneutics (25), hvorledes teknologier ikke 

er neutrale, men transformerer vores perception eller oplevelse (experience) af gen-

stande og fænomener i verden. Bevidstheden om, at teleapparaturet ikke er neutralt, 

men medierer et blik på borgeren, som fremhæver visse dele af borgens krop (og 

hjem) og udelukker andre, er en erkendelse, som såvel sygeplejersker fra hospital og 

kommune italesætter. Som Ihde fremhæver, er den medierede situation kendetegnet 
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ved, at såvel genstanden for éns erfaring (experience), som måden, hvorpå genstan-

den fremtræder for os, forandres (ibid.). Et af de væsentlige fund i undersøgelsen er, 

at sygeplejerskerne har forskellige opfattelser af, hvilke perspektiver på patienten tek-

nologien reelt medierer, og hvad der indskrænkes og udvides. Sygeplejerskernes re-

fleksioner om det transformerede blik på patienten kan selvsagt ikke løsrives fra den 

praksis og de perspektiver på pleje og omsorg, som de som udgangspunkt er indfæl-

det i.  For sygeplejersken, der typisk er kommet i hjemmet, er erfaringen, at der kom-

mer større fokus på patientens sygdom eller lidelse, mens andre dele af det sociale 

samspil falder bort (eks. uroptræk). Dette opfattes af disse sygeplejersker som en klar 

gevinst for sygeplejen, men man kan selvfølgelig diskutere, om det telemedicinsk me-

dierede blik risikerer at blive for snævert og sygdomsorienteret. Hospitalssygeplejer-

sken oplever omvendt, at man får et velkomment blik ind i patientens hjemlige sfære. 

Her ses tydelige fordele ved en telemedicinsk konsultation, der foregår mere på pati-

entens præmisser. Der tales bl.a. om højere grad af ligeværdighed på det relationelle 

plan. Der er ingen tvivl om, at disse kritiske refleksioner om teknologiens medierende 

rolle i forhold til en allerede etableret praksis burde indgå i dannelsen af en bredere 

teknologiforståelse hos sygeplejersker.  

 

7) Konklusion 

Formålet med undersøgelsen var at belyse sygeplejerskers oplevelser ved at arbejde 

med telemedicin, og hvilke kompetencer arbejdet med telemedicin fordrede med sær-

lig blik for de tværsektorielle forskelle og ligheder. Faglig ekspertise er centralt i det te-

lemedicinske arbejde på tværs af sektorer, bl.a. forstået som den faglige dømmekraft, 

sygeplejerskerne bringer med fra det daglige arbejde som primærsygeplejerske eller 
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hospitalssygeplejerske. Personlige egenskaber som at være tekniksnild og kompeten-

cer til f.eks. at etablere en tillidsfuld relation over distance vurderes også som essenti-

elt. Oplevelsen af, at teknikken ikke må fylde og hindre det faglige arbejde, står stærkt. 

Telemedicin skal være en fleksibel løsning, som målrettes den enkeltes behov. Tvær-

sektorielt ses forskelle i oplevelsen af nærhed og distance i den telemedicinske rela-

tion. Primærsygeplejersken ser fordele i en fokuseret kontakt, mens hospitalssygeple-

jersker oplever en mere ligeværdig dialog. Det fremgår klart, at samtlige sygeplejersker 

er motiverede i forhold til at indgå i det telemedicinske arbejde, hvis der afsættes til-

strækkelige tid og ressourcer til reelt at kunne indgå i de konkrete projekter. De ram-

mer, som sygeplejerskerne har for tilegnelsen af kompetencer til det telemedicinske 

arbejde, er præget af, at telemedicinske projekter ofte er afgrænset i tid og konkurre-

rende med andre projekter. Udvikling af en mere udvidet teknologiforståelse, der med-

reflekterer de systemiske delkompetencer, burde således blive et væsentligt uddan-

nelsesmæssigt anliggende i fremtiden.  

 

Artiklen er udarbejdet med godkendelse fra projekt ’Horsens på forkant med sund-

hed’. 
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Tekstboks 1: Interviewguide 

Eksempler på samtaleemner/spørgsmål i det første gruppeinterview: 

 Fortæl om en typisk telemedicinsk kontakt? 

 Hvad skal man kunne som sygeplejerske for at arbejde med telemedicin? 

 Hvad tænker I om sygepleje via en skærm? 

 Hvad skal der til for at have en god kontakt med patienten/borgeren via en 

skærm? 

 

Eksempler på samtaleemner/spørgsmål i det andet gruppeinterview: 

 Fortæl om konkrete erfaringer siden sidst? 

 Hvad motiverer jer ved telemedicin? 

 ”Teknikken må ikke fylde”, hvad siger det jer (eksempler)? 

 ”At være god til relationen” –  prøv at sige lidt mere om det i forhold til teleme-

dicin?   
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Tekstboks 2: Analyseeksempler 

Naturlig tekstenhed Kondenseret 

tekst 

Foreløbig  

kategori 

Tema 

”men det siger også en hel del, 

at selvom vi faktisk har fundet 

fem, så var der bare ikke no-

gen, der vidste, hvad de skulle 

udfylde, selvom projektet 

havde kørt i halvandet års tid. 

Der var ikke nogen, der havde 

sat sig ind i det, for de havde 

ikke tid til det” 

Projektets krav 

om inklusion af 

borgere/patien-

ter harmonerer 

ikke med tid og 

travlhed. Kolle-

ger kender ikke 

projektet.  

Rammer Strukturelle vil-

kår 

”men til gengæld kan man 

mærke, at jo længere tid de 

har haft udstyret, den der barri-

ere for, om man kan oprette til-

lid, den falder også med, at de 

bliver dus med udstyret” 

Tid og rutine gi-

ver tryghed ved 

udstyret 

Teknologi og 

kompetencer 

 

Delkompeten-

cer 

”og der kan jeg i hvert fald så-

dan, du ved, godt mærke, så 

presser jeg mig selv til lige at 

spørge lidt mere ind til de 

svære ting, fordi det skal vi lige 

finde ud, er det egentlig okay 

at gøre det her” 

Sygeplejersken 

gør sig erfarin-

ger med, hvilke 

typer dialog kan 

man have via 

skærmen 

Sygeplejerske- 

patient-rela-

tion 

Roller og relati-

oner 

”jeg tænker, at det kræver, at 

man har noget ballast med sig 

sådan rent arbejdsmæssigt og 

erfaringsmæssigt. Det der med 

at være nyuddannet, det vil det 

være rigtig svært”  

De sygepleje-

faglige kompe-

tencer skal 

være opøvet i 

det fysiske 

møde med pati-

enten  

Kompetence 

og 

faglighed 

Delkompeten-

cer 
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