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Fra sin stue i Næstved har
den 83-årige kræftpatient
John Wiese Kohrtz det sene-
ste halvandet år under
coronaepidemien haft en di-
rekte telefonlinje til lægerne
på Sjællands Universitets-
hospital. Dermed har han
været med til at tage et skridt
ind i fremtidens sundheds-
væsen.

Under corona blev 90 pct.
af kræftkonsultationerne på
Sjællands Universitetshospi-
tal håndteret over telefon for
at undgå smitte, og for John
Wiese Kohrtz har erfaringer-
ne været positive. 

»I mit tilfælde har telefon-
konsultationerne fungeret
fi�nt. Nu kender jeg behand-
lingen, fordi jeg har været i
forløbet så længe, så jeg be-
høver ikke lægens fysiske til-

stedeværelse for at vide,
hvad der skal ske,« siger John
Wiese Kohrtz, der siden 2012
har modtaget behandling for
prostatakræft og netop har
fået konstateret, at sygdom-
men er blusset op igen. 

Større fl�eksibilitet
Ifølge ledende overlæge på
Klinisk Onkologisk Afdeling
på Sjællands Universitets-
hospital Mads Nordahl
Svendsen har der tidligere
været en faglig bekymring
forbundet med at afholde
konsultationer over tele-
fonen. Dette har dog ændret
sig, efter at corona kom ind i
billedet.

»Under corona har vi fun-
det ud af, at det sagtens kan
lade sig gøre at have nogle
konsultationer over tele-
fonen. Vi har ikke oplevet, at
vigtige informationer gik
tabt. Tværtimod har vi haft
gode forløb.«

I samarbejde med Kræf-
tens Bekæmpelses Forsk-
ningscenter og Dansk Forsk-
ningscenter for Lighed i
Kræft (Compas) har hospita-
let evalueret ordningen. 2.119
kræftpatienter blev inviteret
til at deltage i undersøgelsen,
hvoraf 1.160 endte med at ud-
fylde spørgeskemaet. Resul-
taterne viste, at to tredjedele

af patienterne havde positive
erfaringer med at tale med
lægen over telefon i stedet for
at møde op på hospitalet. 

»Der er rigtig mange gode
ting at hente her. Det er ikke
alle samtaler inde på hospita-
let, som er lige tunge, og hvor
personligt nærvær er helt af-
gørende. Det øger fl�eksibili-
teten for både læge og pati-
ent,« lyder det fra Mads
Nordahl Svendsen, som for-
venter, at telefonkonsultatio-
nerne bliver en fast del af af-
delingens fremtidige arbejde.

Problemer med teknikken
Selv om erfaringerne med
telefonkonsultationer har
været overvejende positive,
har de også budt på kommu-
nikative udfordringer på
Sjællands Universitetshospi-
tal. 

»I undersøgelsen beretter
en patient om, at hun under
en telefonsamtale brød sam-
men i en stille gråd og ikke
havde stemme til at sige det
til lægen, som fortsatte med
at snakke. Det siger helt klart
noget om, at vi fortsat skal
arbejde på at opnå en fortro-
lighed med telefonkonsulta-
tionerne,« siger Mads Nor-
dahl Svendsen. 

Hos Dansk Brystkræft Or-
ganisation (DBO) kan talsper-

son Randi Krogsgaard godt se
fordelen ved, at nogle patien-
ter får muligheden for at
spare timer på transport til og
fra hospitalet. Dog mener
hun, at konsultationen som
minimum bør foregå over
video, mens initiativet om at
videreføre de telefoniske
konsultationer vækker be-
kymring. 

»Man skal være meget op-
mærksom på, hvordan man
vil anvende den mulighed.
Nogle patienter vil være til-
bøjelige til at fravælge den fy-
siske konsultation, hvis det
kræver, at de skal bruge man-
ge timer på transport, og jeg
kan godt være bekymret for,
at de patienter kommer til at
miste noget ved ikke at møde
op til en fysisk konsultation,«
siger hun.

Patienten vælger selv
Sidste sommer lancerede
Danske Regioner ”Sundhed
for Dig” – en ny digitalise-
ringsstrategi, som oven på de
gode erfaringer under coro-
naepidemien skal ændre pa-
tienters måde at have kon-
takt til sundhedsvæsenet på,
så videokonsultationer, tele-
medicin og hjemmekontrol-
ler fremover bliver reglen
frem for undtagelsen. 

Direktør for forsknings-

centret Digital Research Cen-
tre Denmark (Direc) Thomas
Riisgaard Hansen forudser, at
sundhedsvæsnet vil få gavn
af visse digitale løsninger fra
coronatiden til behandling af
patienter på tværs af syg-
domme. 

»Jo fl�ere værktøjer, sund-
hedsvæsnet har til rådighed,
jo bedre mulighed har man
for at skræddersy et tilbud til
den enkelte borger, og det er
netop der, gevinsten ligger.«

Ifølge Thomas Riisgaard
Hansen, der i sin forskning
har haft særlig fokus på digi-
tale løsninger i sundheds-
væsenet, er de nye værktøjer
måske mest rettet mod res-
sourcestærke patienter, der

føler sig trygge ved at tage
konsultationen hjemme, og
som eksempelvis er i stand til
selv at lave nogle simple kon-
troller forud for samtalen
med lægen. F.eks. at måle
blodtryk. 

»Umiddelbart tror jeg, at
der vil være en palet af for-
skellige tiltag. Hvor man tid-
ligere kun havde fysisk frem-
møde som mulighed, tror jeg,
man vil have to, tre, fi�re eller
måske fem forskellige måder
at kommunikere med patien-
ten på,« siger han.

.For John Wiese Kohrtz er
det ikke noget problem at
møde op på hospitalet i Ros-
kilde til konsultation. Dog
kan han godt se idéen i at lade
visse samtaler med lægen
foregå over telefonen. 

»Når man kommer på
hospitalet i dag, er det sjæl-
dent den samme læge, man
taler med, så på den måde
bliver det ikke meget fjernere
af, at man tager samtalen
over telefonen,« siger han:

»Næste konsultation er om
tre måneder, men det er ikke
sikkert, at den bliver på
hospitalet, for den kommer
til at basere sig på resultatet
fra en blodprøve, og hvis den
ikke er alarmerende, kan jeg
godt forestille mig, at det bli-
ver over telefonen.«

Under corona har 90 pct. af
John Weise Kohrtz’ konsultatio-
ner været over telefonen. 
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Digitale konsultationer bliver
hverdag for fremtidens patienter
Telefon- og video-
konsultationer vil blive
en fast del af sund-
hedsvæsnet, vurderer
en ekspert. Dansk
Brystkræft 
Organisation ser 
med bekymring på
udviklingen. 

HEDVIG HØGH-OLESEN
hedvig.hoegh@jp.dk

DIGITALE
KONSULTATIONER

I 2020 blev der i alt foretaget
2.740.913 telefon-
konsultationer og 21.921
videokonsultationer på landets
hospitaler.

Indtil videre er der i 2021
blevet foretaget 1.580.099
telefonkonsultationer og
29.825 videokonsultationer.

Fra marts 2020 til maj 2021
blev der foretaget 456.290
videokonsultationer i almen
praksis. 
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