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er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt med fokus på nye teknologier og
services til særligt rehabilitering og monitorering i den offentlige sundhedssektor. Målsætningen for projektet

er innovation og udvikling af nye velfærdsteknologiske produkter og services, som kan understøtte
sundhedssektorens stigende behov for hurtigere og bedre rehabilitering samt flere ambulante behandlinger og

indlæggelser af patienter i eget hjem.

Skal disse løsninger have en chance på det internationale marked, og skal kommuner og sygehuse i Danmark
kunne overbevises om, at de er værd at investere i, skal effekterne naturligvis dokumenteres.

I Patient@home-regi foregår dette ved hjælp af den MTV-baserede og tværfaglige evalueringsmodel MAST
(Model for Assessment of Telemedicine). Modellen, der er udbredt i hele Europa, anbefales som ramme for
evaluering af telemedicin i Danske Regioners Telemedicinstrategi (2011) og også af British Thoracic Society

(2012).

Denne vejledning til MAST, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe i Patient@home, giver læseren en
introduktion til MAST og redegør for, hvordan modellen kan benyttes til at dokumentere effekter af
velfærdsteknologiske produkter. Vejledningen viser også, hvordan MAST fungerer i samspil med
Patient@homes innovationsmodel, og hvordan MAST kan anvendes undervejs i projektforløb.

Læs mere om projektet på Patient@home.dk.
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Denne vejledning til MAST, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe i
Patient@home, giver læseren en introduktion til MAST og redegør
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