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Ekspertinterview med Klaus Phanareth 

 

I: Vi vil gerne starte med at høre kort om dig selv, sådan dit navn og din beskæftigelse.  

 

K: Jamen, jeg hedder Klaus Phanareth og jeg er uddannet som læge, og har arbejdet som læge i 27 

år. Og jeg har i alt den tid, hvor jeg har arbejdet som læge, har jeg arbejdet som klinker, dvs. arbejdet 

på hospital. Og så har jeg arbejdet med kroniske patienter, dvs. kroniske sygdomme som mediciner, 

og det har jeg gjort hele mit liv. Og så derudover har jeg haft en interesse i teknologi og altid været 

fascineret af hvad teknologi kan gøre. Ikke bare for vores patienter og borgere, men også for de 

sundhedsfaglige, som er involveret i patientbehandlingen. Fordi helt fra starten af, da internettet kom 

frem, der åbnede sig jo en verden med helt nye muligheder, som jeg altid har synes var rigtige 

spændene. Også fra 2007 til 2017 - ti år, der var jeg så formanden for det der hedder Dansk selskab 

for klinisk telemedicin. Som netop er jo, en teknologi som man bruger indenfor medicinen. Som i 

virkeligheden er rigtige spændende, fordi det har givet nogle helt nye muligheder til vores 

sundhedsvæsen. Men det er en længere snak, som jeg skal prøve at forklare.  

Jeg har arbejdet med de kroniske patienter i alle mulige sammenhænge. Jeg har været med til at lave 

en masse, skal vi sige, forsøg - videnskabelige undersøgelser med teknologi og kroniske patienter. 

Jeg er uddannet som det der hedder lungemediciner og intern mediciner og allergolog. Det vil sige 

det er indenfor de medicinske specialer. Og hvis I kender lidt til den lægelig uddannelse, så først skal 

man blive læge, så har man sin turnus, så skal man have noget uddannelsestid og så får man 

instruktionstælling og så man får man uddannelsesstilling til sidst, ik? Så bare det i dag i danske 

system at blive speciallæge, nu er det godt nok blevet lidt bedre, men normalt tager det tyve år at 

blive speciallæge, når man er blevet læge. Så det er en sej lang proces, ik? Nu er det så blevet lidt 

kortere, fordi man har gjort tiden kortere, men stadig tager det ret lang tid at falde på plads. Så vi, i 

forvejen så rejser vi meget rundt. Vi har jo ikke nogen fast stilling, de første mange år, vi bliver jo 

kylet rundt på alle mulige forskellige afdelinger. Så vi kan samle en masse erfaring, og noget af det 

vigtigste i vores fag det er nemlig at have erfaring med at behandle syge mennesker, fordi man kan 

læse sig til en masse i en bog, men det at se det og være med, og behandle rigtig levende mennesker, 

giver en helt anden indsigt.  

Så har jeg siddet som chef for den akutte modtagerafdeling ude på Frederiksberg i syv år og ellers så 

har jeg været, undervejs så har jeg altid været meget forskningsinvolveret og lavet forskningsprojekter 

i alle mulige sammenhæng. Og mht. det telemedicinske og teknologi, så startede jeg jo helt tilbage i 
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00’erne, lige omkring år 2000 og være faktisk den første i, tror jeg, i verden, der har siddet med en 

patient med en kronisk sygdom i eget hjem. Som har kunne siddet og måle nogle ting, som vi har fået 

sendt ind til vores laboratorium og har kunne siddet og styre behandlingen efter de dataer, jeg fik ind 

fra patienten. Så vi var i virkeligheden nogle af de første, der lavede de forsøg med at monitorer 

derhjemme. Det foregik lige omkring år 1999 og 2000, hvor vi laver de første forsøg med det. Og 

dengang foregik det igennem fjernsynet og et modem. Det var meget primitivt og det betød også at 

patienten i den anden skulle have en iq på 140, for overhoved at kunne finde ud af det. Først skulle 

de taste en kode ind på deres computer, så skulle de tænde modemet, og når det var en speciel lyd så 

skulle de lægge telefonrøret ved siden af det device, der ved hjælp af en lyd så sendte det her device 

en lyd til telefonen, som opsnappet lyden og kunne omsætte det til det data, som devicet viste. Det er 

gået rigtigt stærkt, så i dag har man jo et plaster med nogle sensorer i, der måler alt kontinuerligt og 

så patienterne behøver sådan set ikke at kunne så meget for at kunne finde ud af det. For en af de helt 

store begrænsninger i begyndelsen af alt det her med telemedicin og digitalisering af teknologi, det 

var det krævede rigtig meget patientinvolvering. Det behøver vi ik længere. Så sidenhen mht. 

telemedicin, så lavede jeg et stort projekt her i Danmark, der hed det virtuelle hospital. Hvor vi faktisk 

for første gang viser, hvordan den her teknologi, kan gøre nogle af de ting, vi plejer at gøre, på en 

helt ny måde. Forstået på den måde, at der hvor hospitalerne har sin primære vigtige rolle, er jo at når 

er blevet syg ude i det kommunale eller der hvor man bor - man bor jo normalt i en kommune og så 

bliver man passet af de praktiserende læger, fordi de praktiserende læger agere og arbejde ud i 

kommunen og så på et tidspunkt, når man bliver syg og dårlig, og det der er udfordringen med 

kroniske sygdomme, når man har haft dem i lang tid, det er at man på et tidspunkt bliver så gammel 

og dermed også mere syg af sin kronisk sygdom, fordi det hænger meget nøje sammen. En kronisk 

sygdom er jo ikke altid bare den samme, den bliver værre med tiden pga. alderdom. Så man snakker 

også diabetes eller KOL eller hjerteinsuffciering eller hvad det er for en kronisk sygdom, så snakker 

man om forskellige sværhedsgrader. Og jo ældre man bliver, og jo dårligere man er til at passe på sig 

selv, jo hurtigere stiger man i sværhedsgrad af sygdom. Dvs. man kan have en kronisk sygdom, men 

den kan du så også have i forskellige sværhedsgrader. Og jo sværere ens kronisk sygdom er, jo mere 

trækker man på sundhedsvæsnet ressourcer. Normalt skal det være sådan, at når man har sin kronisk 

sygdom, så går man til kontrol hos sin egen læge, som hele tiden følger med i hvordan det går, og så 

på et eller andet tidspunkt, så får man så meget svær sygdom, at den praktiserende læge ik kan klare 

situationen længere, og så man må ind på hospitalet, for man er blevet enorm dårlig. F.eks. de her 

lungepatienter, jeg arbejder meget med, de får jo i deres KOl forværringer hele tiden. Det går aldrig 
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helt ens og stabilt. Nogle gange får de slemme forværringer, og de skal håndteres, og når man har 

sådan let til moderat KOL, så er det noget man ofte sagtens kan klare ude i sit eget hjem sammen med 

de praktiserende læger. Men når ens lunger begynder at blive endnu dårligere og man så får en lille 

lungebetændelse eller et eller andet, så bliver man hamrende dårlig og så kan egen praktiserende læge 

ikke klare det og man kan heller ikke selv klare det, så må man ind på hospitalet.  

 

Interviewet blev midlertidigt afbrudt. Her fortæller KP, at han slet ikke blev færdig med at fortælle 

om det virtuelle hospital, og vi går derfor tilbage hertil.  

 

For det vi gør, er at vi siger: den bedste måde vi kan udfordre det eksisterende system og hospitalerne, 

det er jo i virkeligheden at sige, jamen hvis vi nu tror, at vi har en ny teknologi, som telemedicin, der 

kan en masse ting, så lad os prøve at udfordre den måde, vi plejer at gøre tingene på. Hvad nu hvis 

jeg sagde, at jeg ku’, når sådan en KOL-patient blive indlagt på hospitalet, så er det fordi praktiserende 

ikke har ku’ styre og man har hellere ikke som patient kunne styre det derhjemme, man er blevet så 

syg, at man er ved dø, så må man ind på hospitalet. Og der viser hospitalerne sig jo at have deres 

rigtig styrke. for de kan nogle ting, som man ikke selv kan og de praktiserende ikke kan. De kan 

nemlig behandle intensivt, de har en masse apparatur, de kan give ilt, de kan give en anden slags 

medicin, der er mere bredspektret og noget stærkere medicin, de ikke tør bruge ude ved de 

praktiserende læger osv. Hvis nu jeg ku’ lave et forsøg, hvor jeg sagde, sådan et patient, der bliver 

indlagt med en svær forværring af sin KOL, hvis jeg nu ku’ sende patienten hjem, i stedet for at 

behandle patienten på hospitalet, med noget teknologi, hvor vi kunne måle de samme ting, som var 

de indlagt på hospitalet, og hvis vi så fik patienterne til at tage medicinen, putte medicin i munden 

selv i stedet for at sygeplejersken skulle gå op putte det ind i munden. Og hvad nu hvis de kunne måle 

deres blodtryk selv i stedet for sygeplejersken skulle gøre det? Hvad nu hvis de kunne måle der 

iltmætning selv i stedet for sygeplejersken som gøre det hver dag, når de er indlagt på hospitalet? Så 

lavede vi sådan et telemedicinsk setup, hvor vi faktisk simulerede alt hvad vi gjorde på hospitalet, 

men hvor vi kunne lave det vha. noget teknologi  hjemme i eget hjem hos borgeren. Og så i stedet for 

at have en hospitalsseng med en snor i, hvor de kan ringe og så kommer der en sygeplejerske efter 20 

minutter, for hun sidder jo drikker kaffe derude - det tager altid lidt tid før sygeplejersken kommer, 

så kunne man trykke på en knap på en skærm, så vil hjælp af videokonference var man med det 

samme i kontakt med en sygeplejerske, og hvis man havde behov for lægen, kunne man trække 

virtuelt lægen ind over. Så fik vi lavet sådan et rigtigt forsøg, hvor vi randomiserede og hermed fik 
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vi fordelt patienterne i to grupper. Når de så kom akut ind, så trak de lod om enten at blive på 

hospitalet til vanlig måde at blive behandlet på eller ryge hjem med teknologi og telemedicin. Og det 

lavede vi så et forsøg på en masse KOL-patienter, og det viste sig, at det var lige godt - det var lige 

meget om man blev på hospitalet eller man kom hjem. Man døde lige meget af det, man brugte lige 

meget medicin. Vi målte også på deres livskvalitet, de synes det var lige så godt som at være på 

hospitalet. Det var ingen forskel. Det kan man jo sige, er lidt ærgerligt, for normalt når man laver 

kliniske forsøg, så vi vil vi jo gerne vise, at f.eks. nyt medicin er bedre end det gamle, så når man 

prøver at trække lod om man skal have det ene eller det andet, så vil man gerne se stor effekt på det 

nye. Men i virkeligheden er det en kæmpe succes, at vi faktisk viser, at der ikke er nogen forskel, 

fordi det viser, hvad teknologien kan - den kan nemlig gøre ting på en helt ny og anderledes måde 

uden at der er nogle, der tager skade af det. Det var et enormt vigtigt budskab, og det hed så ‘Det 

virtuelle hospital’. Det projekt, har vi så fortsat nu og lavet et meget stort andet projekt, der hedder 

‘Epitalet’. Hvor vi bruger teknologien til at passe alle de her kroniske patienter i eget hjem, og i stedet 

for at de skal frem og tilbage til kontrol og på hospitalerne eller hos deres egen læge eller skal 

indlægges, så kan vi gøre alt sammen derhjemme. Og det er det vi kalder ‘Epitalet’. Det var en meget 

lang intro, ik?  

 

I: Jo, men det svarer jo egentlig også lidt på spørgsmål to: hvad er Epitalet og hvad er dets 

mening? 

 

K: Ja, altså Epitalet er jo i virkeligheden et forsøg på at bringe noget fornuft ind i det eksisterende 

sundhedsvæsen. Og det lyder lidt mærkeligt at sige det, men vi har et sundhedsvæsen, der er bygget 

på nogle kultur og tanker, der er rigtige gamle. Sundhedsvæsenet blomstrede jo op for langt mere end 

100 år siden i den form, det har i dag. Fordi man kunne jo ik ha’ i de her byer, at når en var blevet 

kørt ned af en hestevogn, lå og blødte ud i vejkanten. Man skulle jo have et eller andet sted at gøre 

ad dem. Og det var jo med den der tiltalende industrialisering, der var i slutningen af 1800-tallet, 

begyndelsen 1900-tallet, så betød det jo, at der kommer mange mennesker til byen - der var jo mange, 

der kom til skade. Så sundhedsvæsenet er i virkeligheden bygget op på sådan nogen skade til 

kirurgiske, akutte ting, når man blev skudt i hovedet, mistede sit ben eller slog sig - et eller andet. 

Der var jo nogle, der skulle tage sig af det. Og så tænkte man jo, at så skal vi lave et system, hvor vi 

kan håndtere de her ting effektivt. Og hvor kunne man så få erfaring fra? Hvor tror I, at man fik 

erfaring fra? Hvor er man sådan rigtig god til at tage sig af akutte skader? 
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I: Jeg tænker under krig? 

 

K: Ja, nemlig. Så det man gjorde, man tog simpelthen hele krigsmodellen, lazarettet - et krigs 

feltlazaret. Og hvordan organiserede de sig der? Det første man gør, når der kommer en bunke sårede 

ind, det er at man laver en tracering Så får de små mærker på, om de er grøn, gul eller rød. Rød er en, 

der fået en kugle et meget farligt sted, de skal bare lægges over og dø et eller andet sted. De gule skal 

have noget akut behandling, fordi de kan reddes og blive sendt ud og være soldater igen, og dem der 

er grønne, det er nogle der har lidt småskader, der bare lige hurtigt skal håndteres. Den tracering 

bruger man også i dag - fuldstændig magen til. Og så hele organiseringen er faktisk også bibeholdt 

fra de gamle hærsystemer. Hvorfor tror I det hedder reservelæge i sundhedsvæsenet? Det er gamle 

reserveofficer titel, som er blevet adopteret i sundhedsvæsenet. Det er jo fint nok, for det var jo super 

godt dengang i århundredeskiftet, hvor industrialiseringen var begyndt og alle de her fine ting, at vi 

havde et sundhedsvæsen, der kunne tage sig alle de skader her. Det der så er sket, er at den kultur har 

fortsat alle de her hundrede år, men hele sygdomskonteksten har ændret sig. I dag er det kun 20 % af 

alt hvad vi laver på hospitalerne, som har med akut kirurgi at gøre. I ved godt, at det kirurgiske 

speciale bliver mindre og mindre, for alt bliver overtaget af medicin. I gamle dage skulle man bare få 

et mavesår, så skar man jo op og syede sammen og sådan noget. I dag tager du en kur på 14 dage, så 

er dit mavesår væk. Det er der så er sket, det er at med udviklingen af industrialiseringen, velstanden, 

velfærdssamfund og alt det her, så er vi begyndt at se nogle helt andre slags sygdomme, som der 

fylder, og det er de kroniske sygdomme. Det er de her sygdomme, som meget ofte også er 

aldersrelateret. På et eller andet tidspunkt får vi jo allesammen en kronisk sygdom. I Danmark er vi 

lige for øjeblikket, måske næsten halvdelen af Danmarks befolkning med en kronisk sygdom. Det er 

godt nok lidt mindre, men det er jo fuldstændig vanvittigt, halvdelen af Danmarks befolkning er 

kronisk syge - har en sygdom, har en diagnose. Ude i Lyngby-Taarbæk har man lavet sådan, eller det 

gør man i alle kommuner, man laver sådan nogle helbredsprofiler, hvor man prøver at beskrive 

befolkningens profil. 49,7 % af befolkningen ude i Lyngby-Taarbæk har en veldiagnosticeret kronisk 

sygdom. Så et eller andet sted, det der så sker, det er, et system som er, det kalder vi reaktivt versus 

proaktivt, det er at vores sundhedsvæsenet reagere kun, når tingene er sket, fordi det er et gammelt 

kirurgisk system, kan man sige. Når du er skudt i øret, så skal der jo gøres noget ved det. Så først når 

skaden er sket, gør vi noget. Det der er interessant ved kroniske sygdomme, det er at kroniske 

sygdomme, det kræver faktisk at man laver en helt anden strategi. Det er ikke at vente til man har det 
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helt ad helvede til. Det handler nemlig om at være proaktiv, nemlig prøve at komme i gang med at 

finde ud på et meget tidligere tidspunkt, hvis der er noget under udvikling, og så bremse det før det 

går hen og bliver helt galt. Fordi når tingene går hen og får lov til at være så fremskreden, at det går 

helt galt og du bliver indlagt på hospitalet, så koster det også kassen. Fordi det at blive indlagt på et 

hospital, er sindssygt dyrt, og derfor så længe det er kronisk sygdom, der fylder for øjeblikket 80 % 

af alt, hvad vi laver, der handler om kronisk sygdom i sundhedsvæsenet, og kun 20 % er kirurgisk. 

Så hvis vi skal lave et sundhedsvæsen, der passer lige pludselig til de 80 %, som er helt anderledes 

end det sundhedsvæsenet er bygget op til at sku’ ku’ gøre, så skal vi til at tænk fuldstændig anderledes, 

og specielt nu. Har I hørt om det, der hedder ældre bølgen?  

 

I: Lidt, ja.  

 

K: Der er sker jo det, at der sker nogle drastiske demografiske omvæltninger i vores samfund - i hele 

den vestlige verden lige for øjeblikket. Vi har jo ekstrem mange, der bliver ældre. Enhver dansk 

kvinde, som er fyldt 40 år i dag, siger prognosen, at en ¼ del af alle dem vil blive 100 år. Så I bliver 

meget meget gamle. Så der sker noget drastisk. Det kommer til at fylde rigtig meget for vores 

velfærdsstat, og specielt sundhedsvæsenet. For jo ældre du bli’r, jo mere sikker er du på at få kronisk 

sygdomme, og den bliver mere alvorlig. Det koster enorm mange ressourcer. Så vi ved, at der skal 

nogle omvæltninger til, lige her og nu, hvis vi overhoved skal kunne bibeholde vores velfærdsstat om 

bare 20 år. Der er en skotsk professor, som har regnet ud, at hvis… Skotland er meget interessant, 

fordi de ligner meget Danmark. Vi har nogenlunde lige mange mennesker, de er lidt fattigere end os, 

men vi har sammen sundhedsvæsen, der bygget i sektorer - primær, sekundær og en tredje sektor, der 

ligger midt imellem. Primære sektoren, det er det kommunale, sekundære sektoren det er hospitalet 

og regioner, og så er den praktiserende læge brobyggeren mellem de to sektorer. Det ligner meget det 

skotske. Men han har regnet ud, at hvis Skotland skal bevare den velfærdsmodel, som de har i dag og 

den kvalitet, de har indenfor sundhed og sociale ydelser og lignede, så skal enhver borgere i Skotland 

i 2039, skal de starte i sundhedsvæsenet, hvis de skal bevarer den samme standard som i dag. Dvs. 

alle skal gå direkte fra folkeskolen ud i sundhedsvæsenet, hvis vi skal bevarer den samme standard 

som i dag. Det giver sådan et billede af, hvor kæmpe belastning og udfordring, vi står med i øjeblikket. 

Derfor er der nogle, som mig, der siger, jamen vi er jo nødt til at gøre noget drastisk ved det og måske 

er digitalisering og telemedicin, der kan hjælpe os det rigtige vej. Det der jo er interessant ved 
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telemedicin, det er jo at dels så kan vi gøre ting på en ny måde, som med det eksempel jeg gav jer 

med ‘Det Virtuelle Hospital’ i stedet for at have dem indlagt på hospital.  

 

I: Hvor benyttes Epitalet henne? 

  

K: Lige for øjeblikket så har det været etableret ude i Lyngby-Taarbæk hvor det har kørt i 7 år, men 

nu har Region Sjælland taget ideen til sig og vil gerne have etableret det ude i nogle kommuner i 

Region Sjælland. I skal jo vide lidt om Epitalet: Hvorfor bruger man ikke bare Epitalet i 

sundhedsvæsenet? Det er jo pisse smart i stedet for, at patienterne skal rende frem og tilbage på 

landevejene og gå til alle mulige kontroller for deres kroniske sygdom, så lad os da gøre det virtuelt 

derhjemme. Det der er problemet med at lave det, som gør at vi har haft massiv modstand fra starten 

af, det er, at når man begynder at gøre sådan noget, så ændre man fundamentalt hele strukturen i det 

eksisterende sundhedsvæsen og det skal man forstå, hvad det er jeg mener med det, men det der sker 

lige nu, det er, fordi vi har et gammelt sundhedsvæsen der er bygget på en gammel kultur om måder 

at organisere sig på, så foregår det sådan, at sundhedsvæsnet betalingsmodel, hvordan man afregner, 

alt handler jo om penge og finansiering, hvordan skal pengene fordeles og betales her, så foregår det 

på den måde, hvis der er en patient der bliver indlagt på et hospital, så får hospitalet det der svarer til 

en DRG-takst. En DRG-takst er et afregningssystem som er aktivitetsbaseret og det vil sige, hvis der 

er en der bliver indlagt med en diagnose, f. eks lungebetændelse, så er der en DRG-pris, som 

hospitalet får for at behandle denne her lungebetændelse og den ligger i størrelsesordenen 35.000 kr. 

Det får hospitalet af staten og nogle penge af kommunen, fordi når en borger bliver indlagt, så skal 

den kommune som patienten bor i betale en andel af den her DRG-takst. Det vil sige, at kommunen 

bliver straffet når patienter bliver indlagt på et hospital og det er typisk næsten halvdelen af den her 

DRG-takst som kommunen betaler og det vil sige, at de skal betale en masse penge uden at vide hvor 

pengene går hen fordi de skal betale for en indlæggelse og de har meget svært ved at få at vide hvad 

der egentlig er blevet lavet på det her hospital med den her patient. På et tidspunkt, så bliver patienten 

så sendt tilbage. Det vil sige; kommunen er ikke interesseret i at indlægge patienter fordi det er dyrt 

for kommunen. Hospitalet (regionerne) derimod, de er super interesseret i at få masser af patienter 

fordi det er det de lever af. Også hver gang der er en ambulant kontrol hos en patient, det vil sige en 

patient skal ind og have undersøgt hvordan det går med en KOL, ikke en akut indlæggelse, men en 

kontrol ligesom hos de praktiserende læger, det får hospitalet også DRG-penge for. Men hospitalet 

er til gengæld også motiverede af at gøre patienterne så hurtigt færdige som muligt og sende dem 
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tilbage til kommunerne, fordi den DRG-takst som hospitalet får er ligeglad med om patienten har 

været indlagt i tre uger eller to dage, så får man det samme beløb. I kan næsten regne ud hvad 

problemet er med det, for hvad tænker en hospitalsadministrator i sådan en situation? 

  

I: At det bare skal hurtigt ud igen? 

  

K: Ud med lortet, for at sige det mildt. Hurtigst mulig ud, men det er jo ikke den pæne måde at gøre 

tingene på, så man bruger DJØF sprog. Man indfører det der hedder accelereret patientforløb. Det er 

den pæne måde at sige, at vi losser dem ud hurtigere af systemet. Det betyder, at i dag når patienter 

med en medicinsk diagnose bliver indlagt på et hospital, så bliver ca. tredive procent genindlagt 

indenfor en måned. Det vil sige, en genindlæggelse inden for en måned, det er altså en ret dårlig, man 

kan sige prognose, fordi det betyder at hospitalerne ikke har gjort deres arbejde færdigt og når de 

bliver genindlagt, så får hospitalet igen deres DRG-takst, så hospitalet tjener boksen. Det er klart at 

kommunerne er pisse sure over det. Kommunerne er vrede på hospitaler over de får patienter tilbage 

som ikke er færdigbehandlet og når en kommune får en patient tilbage som ikke er færdigbehandlet, 

så betyder det en masse ekstra arbejde for kommunen for at få patienten tilstrækkelig god til at de kan 

klare sig selv derhjemme, så kommunen skal ofre enorm meget hjemmepleje, omsorg, 

hjemmesygeplejerske og dit og dat, så det koster dem boksen i ressourcer når de får ikke-

færdigbehandlede patienter hjem. Det vil sige, at vi har to sektorer som har modsatrettet incitamenter 

og de arbejder mod hinanden. Det er meget vigtigt at forstå. Det jeg så kommer og gør med Epitalet, 

det er at jeg siger ”Det er jo fuldstændig vanvittigt at der er et system der foregår sådan”, så jeg 

placerer Epitalet midt ude i Bermuda-trekanten, nemlig mellem hospitaler, kommunerne og den 

praktiserende læge og siger ”nu lægger jeg noget behandling her ud, som kan håndtere alt det pjat, så 

vi undgår alle de her unødige indlæggelser og vi kan hjælpe med lægepower ude i det kommunale”. 

Normalt, så må kommunerne jo slet ikke behandle eller noget som helst. Kommunerne er sat i verden 

til at sørge for pleje, omsorg og rehabilitering. De må ikke have med behandling at gøre. Det kan de 

praktiserende læger og de praktiserende læger er nogle forkælede, skal vi sige små privatister, som 

er pisse ligeglade. De plejer at holde fri klokken halv tre og hvor mange kronikere bliver ikke også 

syge efter halv tre? Så er man overladt til enten vagtlægerne som ikke aner en skid, og de der gamle 

damer der ringer ind og har det dårligt, det tager flere timer at komme igennem og forklare dem hvad 

det handler om, så det ender altid med at de ringer 112 og så bliver de indlagt på hospitalet. Og i 

virkeligheden, så er det der skulle til, det kunne være bitte bitte små ting, ved at der lige var en læge 
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inden over der sagde ”hovsa vi har bare et lille problem, du skal lige drikke lidt mere og tag lige lidt 

medicin og så skal du nok klare dig”, men det gør vi ikke, de ryger direkte på hospitalet. 35.000 i 

kasse ét. Så det koster formuer for kommunerne og for vores samfund med det system vi har. Når jeg 

så kommer og laver et lille system der hedder Epitalet som i virkeligheden lægger sig midt ude i den 

her Bermuda-trekant og siger ”jeg begynder at varetage en masse af hospitalets opgaver ude hos 

borgerne” og faktisk i borgernes hjem, for jeg putter jo teknologi ud i borgernes hjem og får dem til 

at hjælpe mig med at monitorere så jeg ved hvordan de har det og holder øje med dem. Så kan i 

næsten forestille jer hvem der bliver vrede her? 

  

I: Det gør hospitalerne. 

  

K: Ja. De er tossede. Jeg tager jo deres penge og deres arbejde. Så regionerne har været svære 

modstandere af Epitalet for starten af og så skete der også det, at helt tilbage i 2009-10 stykker, der 

får jeg så skrevet en lille artikel. Kan i huske at vi har haft det her superhospitals byggeri i gang i 

mange år og der bliver taget beslutninger omkring det i 2010, men alt hospitalsbyggeri, der er aldrig 

blevet brugt så mange penge i sundhedsvæsnet på at bygge, de bruger jo næsten 60 milliarder på at 

bygge alle de her fine supersygehuse, men prøv nu at hør her, når der nu findes internet og teknolog, 

så er det måske ikke store supersygehuse der er brug for, så er det måske mere at udvikle teknologisk 

infrastruktur der kunne hjælpe patienterne med at blive hjemme. Så jeg kommer til at lave en meget 

stor fejl. Sammen med et konsulentfirma laver jeg nemlig en beregning på, hvis nu halvdelen af det 

jeg siger omkring det jeg siger omkring telemedicin kan gå hen og blive virkelighed fordi jeg har 

lavet nogle beregninger på, at hvis vi får etableret sådan et telemedicin system, så kunne man måske 

forhindre 40-50% af alle de indlæggelser som vi normalt ser. Så jeg kom til at lave en beregning, 

hvor jeg beskriver i den her artikel, at det nye sygehus byggeri, det er nok forkert dimensioneret, hvis 

man tager ny teknologi og det som fremtiden faktisk allerede nu begynder at vise sig det nok kommer 

til at blive, hvis man tager det i betragtning, så har man beregnet fuldstændig forkert, så skal man slet 

ikke bygge de der kæmpe store sygehuse, så er det jo noget helt andet man skal lave. Nu var det så 

uheldigt at den kom på forsiden af Ingeniøren og på forsiden af Politiken, at jeg havde lavet de der 

udtalelser. Hvad skete der så. De næste tre år var jeg jaget vildt. De hadede mig som pesten fordi 

kommunerne som lige pludselig skulle have det der nye hospitalsbyggeri, de var enormt glade for at 

det tiltrak en masse arbejdsplads. Jeg blev ringet op af lokalpolitikere der sagde ”hvad fanden sker 

der med dig, vil du bombe vores sundhedsvæsen tilbage til stenalderen, hvad fanden bilder du dig 
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ind?”, hvis der var kritik af det her efter de endelig havde fået lukket deres store byggeaftaler, så 

skulle der kraftedme ikke komme en idiot som mig og sige ”de nye supersygehuse bygger på fortidens 

fejl i stedet for at bygge på fremtidens forhåbninger om hvordan tingene bliver”. Jeg var ret upopulær 

fra starten af på trods af da jeg havde lavet den her artikel omkring det virtuelle hospital, at det var 

første gang at der var nogen der havde vist at man kunne gøre det samme som man gør på hospitalerne 

i eget hjem. Det blev meget berømt, selv Obama sendte jo journalister ud til mig. Jeg er citeret i New 

York Times  “just do like Mr. Phanareth in Frederiksberg Hospital and outmit patients”. Jeg var helt 

oppe I vælten, lige indtil jeg laver det her stunt med at begynde at blande mig i noget politisk der var 

i gang. Jeg blev frataget min forskningsafdeling og alle mine titler og så måtte jeg jo finde ud af hvad 

jeg så skulle lave. Så var der en borgmester ude i Lyngby-Taarbæk som jeg kender rigtig godt, hvor 

jeg var ude og holde nogle foredrag som siger, at han havde hørt at jeg var i gang med Epitalet og om 

jeg ikke kunne lave det ude i Lyngby-Taarbæk, så vi startede derude og har kørt det i syv år derude. 

Det virker fantastisk og nu går det videre til Region Sjælland. Region Hovedstaden hader mig stadig 

som pesten. 

  

I: Ved du hvor mange patienter der er tilknyttet Epitalet i dag? 

  

K: Man kan ikke sige tilknyttet fordi, vi ligger ude i en kommune, så principielt så kan alle kommunes 

borgere drage fordel af det, men det er kun dem der bliver dårlige drager nytte af det, så det er ikke 

sådan, at de er tilknyttet hele tiden. Dem vi har tilknyttet hele tiden, det er KOL-patienter. Fordi, dem 

har vi udviklet udstyr til som vi kan sidde og monitorere derhjemme og ude i Lyngby-Taarbæk, der 

er de vel lige for øjeblikket omkring 100 KOL-patienter og i Odsherred, der er de 68 på nuværende 

tidspunkt, men vi har jo kun været i gang i et halvt år. Men der findes heller ikke mere i Odsherred 

kommune, det er jo kun en lille kommune på 30.000 indbyggere og der regnede vi med at der kun 

ville være omkring 200 KOL-patienter der ville have gavn af den her ordning. Men, så kan man sige, 

200 KOL-patienter, fyldet det overhovedet noget? Vi har lavet en analyse på de første 24 KOL-

patienter som vi har inde i Epitalet, så er vi gået tilbage på de sidste tre år for at se hvor meget de 

trækker af sundhedsudgifter og 24 borgere trak i 2018 for 6,4 millioner kroner i sundhedsudgifter til 

hospitalsindlæggelser, lægekontroller osv., kun 24 mennesker. Det betyder, prøv at se hvor mange 

penge det er. Ikke bare det, så har vi også gjort op, nu bor vi jo i hovedstads Regionen hvor afstanden 

ikke er så stor, men i Odsherred er der store afstande, så har vi også gjort op hvad sådan en patient, 

hvor meget de må være på landevejen for at gå igennem alle deres kontroller og vi har nogle patienter 
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som på ét år har rejst omkring 2900 kilometer i transport for at komme frem og tilbage til 

praktiserende læger til hospital, ambulatorier til indlæggelser. Det er jo fuldstændig vanvittigt, så det 

at kunne gøre så meget ude i borgernes eget hjem vil jo være en kæmpe fordel og borgerne elsker det 

fordi de hader at komme på hospitalet. 

  

I: Hvilken patientgruppe beskæftiger du dig primært med? 

  

K: Det er kronikere og lige for øjeblikket, der er det KOL-patienter, dem som har lungesygdommen 

KOL, kronisk obstruktiv lungesygdom – det man får af rygning. De næste vi skal i gang med, det er 

diabetespatienterne, så er det hjerteinsufficienspatienterne, men nu er vi startet med KOL, fordi det 

er dem vi har erfaring i og så snart vi har det på plads, så begynder vi at lave monitoreringsudstyr til 

diabetespatienter. Vi kan få en masse data fra en KOL-patient hvis vi måler de rigtige ting. Når man 

har KOL, så handler det om at måle lungefunktionen, hvor god er man i sine lunger, så handler det 

om hvor meget ilt man har i blodet, fordi det lungerne som trækker luft ind og så optages det, så ilten 

er meget afhængig af hvordan lungerne fungerer, så hvis vi også kan måle noget som kan måle 

iltprocenten i blodet. Det findes sådan nogle nye apparater, et pulsoximenter, som faktisk kan måle 

det uden at stikke og den sætter patienten bare på fingeren og så sender den via bluetooth automatisk 

signalet over til deres tablet og skriver det ind, så vi kan se det med det samme. Så måler vi temperatur, 

fordi de er jo præget meget af at få lungebetændelse de her stakkels borgere og derfor, hvis vi kan 

begynde at se at de får en temperaturforhøjelse, så kan det give os en ide, hvis de normalt har 37,8 i 

temperatur, så i stedet for at vente til de får 40 i feber, så kan vi reagere tidligere. (Viser et eksempel 

med et pulsoximeter) Se den fortæller at iltmætningen er 98, så det vil sige at der er 98% ilt i 

blodcellerne og pulsen er 72. Det er to meget vigtige tal. Ved hjælp af denne her (pulsoximeter) som 

har telemedicinsk indbygget værktøjer, sådan så den har en lille bluetooth mekanisme der kan sende 

det tal direkte over til patienternes tablets som de også har som så ved hjælp af en WIFI forbindelse 

eller en mobilforbindelse sender dataen til mig så jeg hele tiden kan følge med. Det vil sige, hvis nu 

jeg ved at du er min KOL-patient og du plejer at have en iltning på 90%, hvis du nu en dag har 88%, 

så ved jeg med det samme at der er et eller andet som ikke er som det skal være, så kan jeg tage fat i 

dig og spørge ”hey hvordan går det?” og samtidigt, så sørger vi også for at der er nogle ekstra 

medicinkasser med noget ekstra medicin ude hos dem som de ikke plejer at bruge, men som er noget 

af det som de kan bruge hvis de får forværringer, så kan vi starte dem op med det samme. Hvis nu vi 

ikke havde været der, så var de for det første gået hen blevet meget dårlige før de havde henvendt sig 
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til lægen. Det næste de så ville gøre, det var at de ville få udskrevet en recept og derefter ned på 

apoteket, men der kunne måske være lukket og lige pludselig, så har de brugt en hel dag før de får 

medicinen og så kan de først gå i gang. Vi er faktisk i gang med at behandle dem 2-3 dage før det 

rigtige system, så i kan godt se det at være reaktiv versus proaktiv. 

I: Ja, det var også lidt, hvordan foregår behandlingen via hjemmemonitorering. De her ting 

de så skal bruge til at måle med, er det noget de så får udleveret af jer? Også tabletten? 

  

K: Ja, de får en tablet, de får en lungefunktionsapperat, de får et pulsoxymeter og så får de en 

temperaturmåler, og så får de på denne her tablet, der er nogle applikationer, der hedder mine 

målinger og så trykker de på den og bliver ledt igennem en wizard, som får dem til at måle tingene, 

og så sender det data ind til os, og så inde på vores server, der bliver data bearbejdet, ved hjælp af 

nogle algoritmer, som så sender en besked ud til patienten; du er i dag i grøn farve, alt ser fint ud og 

det går godt, hav fortsat en god dag. Eller også kunne den være rød, hvor der så står; hov dine tal i 

dag viser, at der er stort fald i din lungefunktion, og du har temperaturforhøjelse, kontakt dit 

callcenter med det samme. Og så trykker de på en knap, og så er de i direkte kontakt med en 

sygeplejerske, der sidder 24/7 ude i vores callcenter. Og sammen med sygeplejersken, vil 

sygeplejersken gå tallene igennem og snakke, og hvis der så er behov for at gå i gang med 

behandling, så kan de starte behandling op med det samme. Det er jo hele fordelen ved det her. 

  

I: Hvordan er dine erfaringer med brugen af hjemmemonitorering i forhold til de ordinære 

konsultationer? Altså dine erfaringer med ikke at sidde med patienten, men at det er 

derhjemme de sidder og plotter informationer ind. 

  

K: Det er jo rigtig interessant, fordi det har jo været et stort slagsmål med fagfolkene fordi, der er 

ingen tvivl om at der kan ske mange fejl, når du har en patient der sidder derhjemme, gammel og 

rystende, og nogen gange er det forkert, og nogen gange sidder svigerdatteren og leger med 

apparatet og vi sidder og får målingerne ind. Så jeg har jo faktisk haft, når jeg har været ude og 

holde foredrag om de her ting, så er der jo nogle læger, der siger til mig: Jamen Klaus, hvordan kan 

du vide om det ikke er hunden der har taget målingen? Så siger jeg, det kan jeg heller ikke, men jeg 

har jo til gengæld noget teknologi og noget data, som jeg kan kigge på, og så kan jeg jo bare sætte 

nogle systemer ind der kan detektere, hvis der er nogen der er helt skæve, jamen så tager vi jo bare 

dem væk. Den helt store fordel ved hjemmemonitorering det er, mine data er ikke ligeså præcise, 

som hvis jeg fik en dygtig sygeplejerske til at måle tingene. Til gengæld har jeg 3000 gange flere, 
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så det er big data, fordi vi får enormt mange målinger fra patienterne, så jeg kan lige pludselig se 

nogle helt andre ting, med en helt anden tæthed af frekvens, når vi arbejder med patienter på et 

hospital eller et ambulatorie, så ser vi dem jo kun én gang om året, eller en gang hvert andet år, hvis 

de er rigtig dårlige, det er jo sådan det foregår. Her der har vi data, stort set fra hver dag, kan i se det 

giver en kæmpe, kæmpe forskel. Og så bruger vi jo data til at monitorere og ikke til at 

diagnosticere, det er svært at forstå, men når vi monitorere ting, så betyder det, at jeg bruger data til 

at detektere ændringer i tilstand, og hvis det lige pludselig ændre sig, bare en lille smule, så vil jeg 

have advarselssystemer der siger, hallo der er et eller andet der ikke er som det skal være her, og det 

kan vi lynhurtigt reagere på og så få rettet på plads. Jeg bruger det ikke til at stille diagnoser med, 

hjemmemonitorering, jeg bruger det til at monitorere med, dvs. hele tiden måle svækket tilstand. Og 

det er den store forskel på den måde vi kigger på tingene på et hospital, og når patienterne selv 

måler deres data, jeg ved ikke om det forklare det. Epitalet benytter også en ny måde at tænke på. 

Vi har tiltro til mennesker, det har man ikke i systemerne. Fx i et amerikansk sundhedsvæsen, der er 

sygeplejerskerne røv og nøgler, sekretærerne er totalt røv og nøgler, de eneste der betyder noget, det 

er lægerne, for det er dem der har ansvaret for det hele. Så i et amerikansk hospitalssystem, så skal 

lægen være inde og ordinere alt i detaljer. I Danmark er vi lidt anderledes, vi tror på at når en 

sygeplejerske har gennemgået sin uddannelse, så har hun nogle kompetencer og nogle kvaliteter, så 

vi stoler på at hun kan gøre nogen ting. Dvs. at i et dansk hospitalsvæsen må en sygeplejerske gerne 

tage prøver selv, de må gerne ordinere nogen ting selv, nogen gange får de også det der hedder 

uddelegeret ordinationsret, sådan så de selv kan give noget medicin, vi har tiltro til hinanden. 

Amerikansk sundhedsvæsen er, skal vi sige, baseret på tvivl, og tvivl skal altid komme patienten til 

gode, det er jo fornuftigt nok, men det betyder så, at man ikke stoler på noget en sygeplejerske 

laver, det skal altid være lægen der gør det. Det betyder at det amerikanske sundhedsvæsen er 

meget meget dyrt og handler om at involvere læger, på næsten alle niveauer, det er derfor de bruger 

det dobbelte af deres bruttonationalprodukt på sundhedsvæsenet i forhold til hvad vi gør 

herhjemme. Men min pointe det er, at Epitalet tænker at skabe det vi kalder en opgaveglidning. 

Dvs. vi vil enormt gerne have, alt det fine, dygtige, dyre, som er inde på hospitalet, det bliver flyttet 

ud, for det første, af hospitalet, men alle de ting som lægen laver, dem vil vi jo gerne have 

sygeplejersken til at lave fx at give medicin. I gamle dage var det altid lægen der gav medicin, der 

måtte sygeplejersken ikke tage blodprøver, det skulle lægerne. I dag er det jo meget sygeplejersken 

der gør de her ting. Men nu vil vi gerne have at sygeplejersken også skal lære at lave de her 

patienter vi nu passer, sådan at lægen kun  bliver bragt ind, når det er højst nødvendigt – når 
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sygeplejersken ikke længere kan finde ud af det. Dvs. der sker en opgaveglidning fra lægen til 

sygeplejersken, men der sker så sandelig også en opgaveglidning fra sygeplejersken og ud til 

patienten, fordi lige pludselig alt det sygeplejersken plejer at gøre, det er jo sygeplejersken der på 

hospitalet, sætter denne her på fingeren, det er sygeplejersken der aflæser, nu er det patienten og 

borgeren selv der gør det, og kan selv sætte det på fingeren, kan selv overføre data via nogle smarte 

systemer og alt det her, så der sker opgaveglidning hele vejen ned, og den opgaveglidning er en 

enorm fordel rent ressourcemæssig, fordi det at vi kan flytte specialiseret opgaver ned til et mindre 

specialiseret segment, der kan du trække et nul fra på beløbet hver gang, så det bliver meget, meget 

billigere, og derfor tror vi, dem der arbejder med teknologi og telemedicin, at vores sundhedsvæsen 

bliver reddet af denne her teknologi, hvis vi organisere os på den rigtige måde, fordi der kommer til 

at foregå en opgaveglidning, så i virkeligheden ender det ud med, i vores opfattelse at det er denne 

her nye kraft med at det er patienterne der selv genere ting til deres eget helbred og sundhed, der 

kommer til at redde sundhedsvæsenet. Og derfor vender vi jo hele bunden på hoved, så det er 

borgeren der til sidst bliver den vigtigste energikilde til fremtidens sundhedsvæsen. 

  

I: Har i andre behandlingstyper end hjemmemonitorering i Epitalet? 

  

K: Ja, det har vi jo, når vi kan sende sygeplejerske ud til et borgerhjem, hvor der er en der lige 

pludselig ligger og kaster op og har maveinfektion. Der bruger vi jo ikke telemedicin, der sender vi 

en fysisk sygeplejerske ud, men det telemedicinske det kommer ud i at nu behandler 

sygeplejersken, sådan en dårlig borger ude i eget hjem, det kunne for eksempel være at give lidt 

væske eller lidt antibiotika, men vi har lægen med ude, bare den virtuelle læge, fordi hun har en 

tablet med ud, hvis hun står ude i et fremmed borgerhjem og ikke kan finde ud af det, så kan hun 

trykke på knappen og så er e-lægen der med det samme. 

  

I: Er det en læge eller en sygeplejerske der har kontakten med patienten? 

  

K: Patienten har i første omgang kontakt til sygeplejersken, og hvis sygeplejersken ikke kan 

håndtere det, så går det op til lægen, det er igen det der opgaveglidning. Lægen er det dyreste i hele 

det her led, derfor skal lægen bruges så lidt som muligt, og jo mere vi kan bruge sygeplejersken, jo 

bedre er det, men jo mere vi kan bruge patienten, endnu bedre er det. Det vi typisk ser, det er denne 

her opgaveglidning jeg snakker om, det er ikke kun noget der sådan teoretisk er rigtig, vi ser faktisk 
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at det sker. Når vi har en ny borger med, som lige har lært at bruge sit udstyr, så ringer denne her 

borger enormt tit i begyndelsen af den første måned, til vores callcenter, hvor der er en 

sygeplejerske der har spørgsmål omkring hvordan man gør. Det forsvinder fuldstændig efter et par 

måneder, så ringer de næsten ikke, fordi så styrer de det hele selv. Der kan i se, der sker 

opgaveglidningen ud mod borgeren og borgeren hælder bare en masse data ind til os, som vi kan 

sidde med algoritmer og maskiner og bare analysere og så være lynhurtige til at træde på speederen, 

hvis der er et eller andet der begynder at flytte sig eller går galt, så vi igen kan arbejde proaktivt og 

datadrevet. 

  

I: Nu når det hele er så teknologisk, har i så et backup system? Eller noget i gør hvis systemet 

lige pludselig går ned og de ikke kan sende svar ind til jer. 

  

K: Altså telefonen er jo altid et backupsystem, så de har jo et telefonnummer hvor de kan få fat i os 

ikke. Og i sidste ende, hvis det ikke virker, så er backupsystemet jo at de må ringe til en ambulance 

112 

  

I: Så det normale sundhedssystem er egentlig backuppen? 

  

K: Sådan vil jeg jo helst ikke udtrykke det. Jeg vil sige det sådan, at hvis vi ikke formår det, så har 

vi selvfølgelig det andet sundhedsvæsen i baghånden ikke. 

  

I: Hvordan bliver det her data så opbevaret, når først det er kommet ind til jer? Sikre i jer 

mod misbrug og hacking osv.? 

  

K: Der skal i jo huske at nævne GDPR ikke. Fordi der er jo kommet nye regler omkring 

datasikkerhed og alt det her, og det er pisse besværligt, men det er selvfølgelig for at sikre at der 

ikke sker noget misbrug, men man skal også passe på at det ikke bliver så omstændigt at man ikke 

kan lave noget som helst, fordi det er helt kropumuligt. Men vi håndtere det ved hjælp af 

krypteringer og bruge nogle servere, som er godkendt til de her ting, så vi ligger indenfor den 

normale måde sundhedsvæsenet gør det på. Det er ikke 100% sikkert, men det er bare det at lægge 

ens data ind i sådan en sundhedsmæssig kontekst, det er et kæmpe stykke arbejde, der koster mange 

år i virkeligheden, fordi det er pisse besværligt, men vi ligger inde i sådan en speciel cloud, hvor der 
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ligger den rigtige kryptering og den rigtige sikkerhed, ellers havde vi slet ikke kunne få lov til at 

lave det vi gør. 

  

I: Hvordan oplever du, at patienterne oplever hjemmemonitorering? 

  

K: Jeg kan sige det sådan, at hvis patienternes tablet lige pludselig ikke virker, så går de totalt i 

panik, så vi oplever jo, at vi skaber et, vi gør noget helt unikt ved de her borgere, fordi de får noget 

de aldrig har haft før. I skal forestille jer, at hvis man er kronisk syg, så er man pisse præget af sin 

sygdom, man er pisse bange, fordi for eksempel en KOL patient, når de får deres forværringer er 

det det samme som at få en kvælning de er jo ved at dø, det er jo livsfarligt ikke. 10% dør, når de 

kommer på hospitalet med en akut forværring, så det er livsfarligt det her ikke. Og det er jo klart, at 

har du været ude for sådan en periode en gang, så er du pisse nervøs ikke. Epitalet giver en tryghed, 

som de aldrig har haft før, så de panikker totalt, hvis der er noget der ikke virker, så går de helt 

amok og ringer ind, så det er meget, meget vigtigt at det virker ikke. 

  

I: Kan du pege på nogle udfordringer og fordele ved det her med, altså når vi kigger på 

patienter og hvordan de oplever hjemmemonitorering. 

  

K: I forhold til patienter, i forhold til system, i forhold til.. altså fordi der er jo forskel ikke. 

  

I: Det er egentlig mere fordi vi er inde på det her med hvordan patienter oplever 

hjemmemonitorering, og om du har hørt noget fra dem, om at det her det er altså en 

udfordring at vi skal sidde og trykke data ind. 

  

K: Altså man kan jo sige, ligesom jeg startede med at sige, den første patient jeg satte til at 

hjemmemonitorere, der var teknologien så spæd, så det var jo sindssygt svært. I dag der oplever vi 

slet ikke nogen problemer med det her, fordi man kunne jo godt tro at der var en masse der ikke 

kunne finde ud af at være med, men de fleste kan finde ud af det her. Det forudsætter selvfølgelig, 

du må jo ikke være blind, for så kan du jo ikke se hvad du skal på en skærm, du kan ikke være døv, 

for så kan vi ikke kommunikere, så der er sådan nogle basale ting, de skal kunne høre og se og de 

skal have sådan minimum af velbevaret kognitivitet. Kognitiv det er jo ens mentale evner og måder 

at kunne fungere mentalt, så du skal jo kunne forstå en sætning og et spørgsmål og alt det der ikke. 

Så vi laver sådan nogle små test med dem, inden vi starter dem op i systemet, fordi vi påtager os 
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også et stort ansvar med rigtig syge mennesker, og når vi så sætter dem i der her system, så skal vi 

jo være sikre på, at vi kan kommunikere sådan nogenlunde med de her mennesker, sådan så vi gør 

de rigtige ting og kan tro på de data og de ting vi får ude fra borgerne af. 

  

I: Okay, så inden de ligesom bliver sat ind i det her, så får de en vejledning i hvordan de skal 

bruge alle tingene, og hvordan det fungere. 

  

K: Inklusion det foregår som, dels er der en læge, der laver en hel inklusionsundersøgelse på dem, 

og så har vi det der hedder en telemedicins certificering af dem, hvor de gennemgår slavisk et lille 

systemprogram, hvor vi sikre; kan de forstå hvordan de tænder computeren, hvordan de oplader 

den, hvordan de logger sig på, hvordan de monitorere det der, hvordan de monitorere 

lungefunktion, hvordan de monitorere osv. osv. Så gennemgår vi hele programmet med dem, og så 

tager vi hjem og lader udstyret være derude, og så ringer vi dem op udefra, så de kan vise at de også 

kan gøre det fra afstand, og hvis de kan det, så er de først med. Så vi sikre os at de kan og har de 

kompetencer der skal til. Og så vil i så spørge mig, hvor mange ryger så af i svinget? Det er der 

næsten ingen der gør. det er utrolig mange, der bare siger ja og er super dygtige til det. 

  

I: Har du så også oplevet, at der er nogle af dem der kan være lidt skeptiske overfor den her 

teknologi og fra start af siger det kan jeg ikke finde ud af. 

  

K: Ja, vi har massere som er dybt skeptiske fra start af indtil de har prøvet det. Det er klart at alle 

ældre borgere med kroniske sygdomme er jo vant til det de har, og derfor når du kommer udefra og 

fortæller du kan noget nyt, så er de meget skeptiske, indtil de forstår hvad det lige pludselig løser af 

problemer for dem. Og det som er den helt afgørende ting, det er denne her tryghed, som de ikke 

har i det system som er lige for øjeblikket. Den tryghed at kunne vide, at lige meget hvor du er, så 

trykker du på knappen, så er der en der kan hjælpe dig, som kender sin sygdom, som har nogle 

muligheder, som det eksisterende system ikke har, og så er det jo et mobilt system, de kan jo tage 

det med på ferie. Vi har jo fandme haft svært dårlige KOL patienter, der har været i USA for første 

gang har de været ude at rejse i 3 år, fordi de har haft deres KOL sygdom, og nu har de fået Epitalet, 

så har de lige pludselig opdaget at de har noget frihed, som de aldrig har haft før. Derfor kalder vi 

det også frihedsteknologi det her, fordi for at skære det sådan helt op, så har sundhedsvæsenet 

formået at skabe slaver af systemet, som simpelthen har været så dybt afhængige af at være i 
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nærheden af deres sundhedsvæsen for at de overhovedet kunne holde ud at fungere. Men denne her 

teknologi - den giver frihed, uafhængighed og mulighed for at skabe sig en helt ny måde at være 

menneske på igen. Dvs. vi siger faktisk det her med; vi gør patienterne til borgere igen. Det kan den 

her teknologi. Det farlige ved den her teknologi i et systemisk måde at tænke på, det er at det 

rummer dels disruption, men det rummer transformation. Og det kan man jo ikke lide, når man er et 

stort, dygtigt, fint sundhedsvæsen, så kan man jo ikke lide forandring, og derfor har der været rigtig 

meget modstand mod de her ting her. 

  

I: Du har været lidt inde på det, men hvad er fremtidsplanerne for Epitalet? 

  

K: Opskalering og udbygge vores diagnoser, sådan så vi ikke kun arbejder med KOL, men også 

starter med diabetes, hjerteinsufficiens og nogle af de andre kroniske sygdomme. Og så vil vi 

faktisk, det næste jeg faktisk allerede er i gang med, det er, at bruge Epitalet indenfor psykiatrien, 

for der er en masse psykiatriske patienter, som hader alt hvad der hedder hospital og hvide kitler, og 

derfor er det jo helt oplagt, at man kan snakke og behandle dem i deres eget miljø derhjemme, så er 

der en plads til Epitalet indenfor psykiatrien. Så har jeg lige været til møde i dag med børnelæger, 

som synes om det omkring små børn og fødsler, der er en masse bekymrede mødre, der kunne det 

her system også være fantastisk. 

  

I: Giver du samtykke til at vi må oplyse dit navn og erhverv i vores projekt samt at vi må 

bruge dine bevarelse til analyse af telemedicin? Optagelsen vil blive slettet efter 

transskribering. 

  

K: Yes, yes, yes. Jeg vil bare gerne have lov til at læse det før i afleverer det. 

 


