
Notat 
 

  

  

Du kan i MedComs Databeskyttelsespolitik læse om, hvordan MedCom behandler dine personoplysninger 

Dato September 2021 

Navn Lone Høiberg og Mie Borch Dahl Kristensen 

Email LHO@medcom.dk og MBK@medcom.dk  

Det telemedicinske landkort 

I dette bilag beskrives kort baggrunden for at etablere det telemedicinske landkort, landkortets 

funktionaliteter samt hvordan det vedligeholdes og udvikles.  

 

1. Baggrund 

Etableringen af det telemedicinske landkort er besluttet i 2012 af Regeringen, Danske Regioner 
og KLsom en del af den Nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin.  Formålet med 
det telemedicinske landkort var i jf. handlingsplanen ”at give mulighed for, at organisationer, 

der ønsker at starte med telemedicin, kan finde andre aktører eller lignende problemstillinger og 

dermed hurtigere komme i gang med at bruge allerede etableret viden … at hjælpe myndighe-

derne med, hvor de kan indhente relevante erfaringer og i valget af konkrete teknologier”, samt 
at skabe overblik over telemedicinske initiativer i Danmark. 
Det telemedicinske landkort har været tilgængeligt siden 2013 og har over tid gennemgået en 
række udviklingsprocesser, som bl.a. har medført, at landkortet i dag omfatter: 

• En inddateringsside, som løbende er forbedret ift. funktionalitet, krav til data og design 

• Omfattende søgefunktioner, inkl. mulighed for Excel-udtræk for videre bearbejdning 

• Abonneringsløsning 

• Autogenererede e-mails, der sikrer løbende opdatering af initiativer 

• Et engelsk oversat site 

• Et brugeradministrationsmodul 

• Tilpassede inddaterings- og udsøgningsmuligheder for PRO-initiativer 

 
Etablering, udvikling og vedligehold af det telemedicinske landkort og kortlægningsarbejdet 
sker under MedComs projektledelse og er forankret i en mindre arbejdsgruppe med repræsen-
tanter fra regioner, kommuner, praksisområdet, relevante forskningsmiljøer, KL, PLO, Danske 
Regioner og PRO-sekretariatet.  
Gruppens arbejdsopgaver omfatter: 

• Løbende udvikling og vedligehold af databasen (funktionalitet, krav til data og design) 

• Inddatering af initiativer og/eller koordinering af inddatering i egen organisation 

• Klargøring og gennemførelse af årlig opdateringsprocedure (MedCom) 

• Årlig kortlægning af initiativer i landkortet (MedCom) 

• Udbredelsesaktiviteter og informationsindsats 

• Support 
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