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Teledermatologi - long time…
• 1988 projekt i Nord-Norge 

• 1999 projekt i Danmark

• 2003 Den gode teledermatologiske 
konsultation

• 2007 anbefaling i Erik Juhl´s rapport
 moden til storskala implementering

• 2010 ABT udredningen om 
billedudveksling
 Kan på baggrund af danske og internationale 

erfaringer med fordel anvendes indenfor fx 
sår vurdering og dermatologi.

• Hudsygdomme udgør 5-8 % af alle 
konsultationer i almen praksis.



MedBin: Integreret billedudveksling



What’s in it for me?
• For patienten
 Specialisten kommer til patienten

 Umiddelbar diagnostik

 Færre besøg i sundhedssektoren

 Visitation til yderligere udredning 

• For specialisten
Off-line kommunikation. 

• For samfundet
 Laveste effektive omkostningsniveau 

med høj kvalitet og patienttilfredshed 
til følge



• Arbejder på lokale §2 og §3 aftaler. 

• På nuværende tidspunkt ingen ydelse 
iht. PLO´s Landsoverenskomst.

• Stort ønske om at komme i gang -
afventer.

Status



• Pionerer fra tidl. Ringkøbing og Viborg 
amter. 

• I drift i Herning, Holstebro og Grenå.

• 28/9 2010 Regionsrådet godkendt §2 
aftale vedr. digitale billeder for hele 
regionen. 

Status



• 2008 igangsat projekt til fuld udbredelse

• Stort succes med fotokursus for læger 
og praksispersonale.

• Udfordring anvendelsen – ny rutine.

• 1. pladsen i landsstatistikken.

Status



• 2008 projektorganisation mhp. 
udbredelse i praksissektoren.

• Færøerne – Roskilde Sygehus

Status

http://www.regionsjaelland.dk/data/65353553/67184033/RSJ_logo_kopi.tif


• Pilotafprøvning praktiserende 
læger og Gentofte Hospital.

• Drift i dag mellem Bornholm –
Bispebjerg Hospital.

Status



Statistik - MedBin fra almen 
læge til speciallæge 
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What´s next?

• Veldokumenteret telemedicinsk  
løsning.

• Hvad venter vi på?

 Volumen/potentialet er der.

 Teknikken er der.

 Honorering?

• MedCom hjælper gerne

 sbn@medcom.dk

mailto:sbn@medcom.dk

