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Høringssvar fra DASYS vedr. telemedicinbegreber 
 
Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående og vi takker for muligheden for 
at afgive høringssvar.   
 
Vi har sendt høringsanmodningen til vores medlemmer og har modtaget svar fra Fagligt Selskab for 
Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker, der med udgangspunkt i Projekt Horsens på forkant 
har sendt nedenstående høringssvar på bruger niveau.  
 
I forhold til at få afdækket betydning af begrebet telemedicin med tilhørende centrale begreber, samt 
udvikling af en ensartet forståelse af de begreber, der anvendes til at beskrive telemedicinsk praksis, 
vil vi på brugerniveau i projekt Horsens på forkant gerne kommenterer følgende: 
 
Jævnfør rapporten vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner, er der udarbejdet en liste 
med begreber, der ikke er arbejdet med i arbejdsgruppen. Nogle af de fravalgte begreber er der arbejdet 
med i Projekt Horsens på forkant. 
 
Vi har brugt begrebet Telekonsultation om de konsultationer, der foregår via telemedicin. Dels i vores 
patientbreve og i vores bookingsystem, dels i daglig tale. 
 
Vi har anvendt begrebet patientinddragende eller borgerinddragende til at signalere, at 
patienten/borgeren selv laver målinger inden konsultationen og at telemedicin er en metode til aktivt at 
inddrage borgeren/patienten i forhold til målinger og symptomer. 
 
Endvidere har vi anvendt begreberne innovation og udviklingsprojekt, idet vores projekt har været 
kendetegnet ved at udvikle sig undervejs i processen efterhånden som vi fik praktiske erfaringer, men også 
fået gode ideer til at videreudvikle konceptet. 
 
I Projekt Horsens på forkant med sundhed har antropologer og sundhedsprofessionelle arbejdet meget 
med mestringsbegrebet og mestringsstrategier, endvidere identificeret og analyseret på forskellige typer 
patienter/borgere, der fordrer forskellige læringsstile og pædagogiske tilgange fra de 
sundhedsprofessionelles side. 

 
Skulle vores høringssvar give anledning til spørgsmål står Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og 
Thoraxkirurgiske sygeplejersker og DASYS naturligvis til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående 
synspunkter.  
 
Med venlig hilsen 
For Dansk Sygepleje Selskab, DASYS,  

 
Bent Hoeck 
Medlem af bestyrelsen 
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