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Resumé 

Projektet ”Demonstration og Udbredelse af Telepsykiatri” er et af de fem initiativer i den 

nationale handlingsplan for telemedicin1. Projektet blev gennemført i perioden 1. oktober 2012 

til 31. december 2014. Denne rapport omhandler resultaterne og erfaringerne fra 

demonstration af videokonferencer mellem kommuner og regionspsykiatrier.  

Demonstrationsprojektet har haft fokus på demonstration af anvendelse af videokonference 

mellem sygehusafdelinger i voksenpsykiatrien og kommuner. De deltagende kommuner er 

Thisted Kommune, Horsens Kommune, Odense Kommune, Lolland kommune og Københavns 

Kommune.  

Ved hjælp af en stor afsluttende spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende kommuner 

og regionspsykiatrier samt løbende indsamling af data fra det nationale videoknudepunkt er 

der indsamlet et kvantitativt datasæt. De kvalitative data er indsamlet ved hjælp af 

fokusgruppeinterviews afholdt i slutningen af kommunernes deltagelse. Der er også udarbejdet 

et litteraturstudie med det formål at indsamle internationale studier af videokonferencer i 

samarbejdet mellem kommuner og regioner i relation til psykiatrien. Desværre er der ikke 

fundet nogen artikler, der opfylder in- og eksklusionskriterierne. 

I kommunerne er der både anvendt storskærme, videotelefon samt pc-løsninger. Blandt 

kommunerne er det forskelligt, hvor mange videokonferencer der er blevet afholdt. Ifølge 

fokusgruppeinterviewene er antallet af videokonferencer langt fra det samlede antal fælles 

møder, der bliver afholdt med samarbejdspartnere. 

Der er mange deltagere i spørgeskemaundersøgelsen, der er enige i, at lyd og billede har 

været skarpt/tydeligt og stabilt, også selvom der har været nogle dårlige oplevelser. 

Derudover er det også de fleste deltagere, der finder udstyret intuitivt at bruge, på trods af at 

det kan være svært at huske, hvordan der kaldes op, hvis der går lang tid mellem opkaldene. 

Kommunerne har fået forholdsvis mere undervisning i udstyret end regionerne har. 

Kommunerne har oftest brugt sidemandsoplæring, hvor regionerne oftest har angivet 

undervisningsformen som selvlært. Der er ikke mange deltagere, der har modtaget 

undervisning i adfærd foran en skærm.  

Næsten alle deltagere ved, hvor de skal henvende sig, hvis de får brug for support. Der er 

nogle kommuner, der har medarbejdere, der er superbrugere. Hvis ikke der er en superbruger 

til stede, kan kommunerne kontakte deres it-afdelinger og/eller leverandøren af udstyret. Der 

er nogle kommuner, der har udarbejdet manualer, der ligger ved udstyret som hjælp til 

medarbejderne. 

Der har været nogle udfordringer med tilgængeligheden af udstyret og lokalet, hvor udstyret 

er placeret. Mange nævner, at dette kan have betydning for, hvor meget udstyret bliver brugt. 

Udfordringerne kan bestå i, at lokalet bruges til møder uden video, at udstyret hænger et sted, 

der forstyrrer andre medarbejdere, og at nogle områder skal dele udstyr, hvor det måske vil 

være mest hensigtsmæssigt at have mere udstyr. 

                                           
1 National handlingsplan for udbredelse af Telemedicin, Fonden for Velfærdsteknologi, juni 

2012 
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Mange af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er enige om, at mødekulturen ændres i 

mere eller mindre grad, når der afholdes videokonferencer. Mødekulturen ændres i forhold til, 

at det er blevet lettere at planlægge møder, når de afholdes via video, og at videomøder 

tænkes ind lidt tidligere i forløbet end normalt. Til selve mødet opleves det, at der bliver 

mindre smalltalk. Selve mødet opleves også mere effektivt og disciplineret, da der også er 

deltagere via video, der skal tages hensyn til. Effektiviteten ligger blandt andet i, at når 

kommunerne deltager via video, har de mulighed for at slå op i deres systemer, hvilket de ikke 

ville have mulighed for, hvis de kørte ind til sengeafsnittet. 

Det opleves oftest, at det kræver mere styring at være mødeleder på et videomøde, da det 

under et videomøde er vigtigt, at deltagerne via video også inddrages.  

Imellem kommuner og regioner er samarbejdet via video beskrevet. Nogle har udarbejdet 

samarbejdsaftaler, andre har valgt at beskrive samarbejdet internt. Det har vist sig, at det kan 

gavne brugen af video at få beskrevet samarbejdet. 

Der er i denne rapport også spurgt ind til det tværfaglige samarbejde. Næsten alle deltagere i 

spørgeskemaundersøgelsen er enige om, at videomøder er et meningsfuldt redskab for det 

tværsektorielle samarbejde. Der er forskellige meninger om, hvorvidt samarbejdet er blevet 

bedre, men der er øget fokus på at få afholdt samarbejdsmøderne. Det kan endnu være for 

tidligt at vurdere, hvorvidt samarbejdet er blevet bedre. 

Da der ikke er nogen borgere, der har udfyldt et spørgeskema om deltagelse i videomøder, er 

det medarbejdernes vurdering, der er taget udgangspunkt i. Medarbejderne vurderer altid, om 

borgerne er i stand til at deltage i et videomøde på forhånd. Resultaterne har været, at det er 

de færreste borgere, der er bekymrede for, om videomødet bliver optaget, eller har været 

utrygge ved at deltage i et videomøde, der skal dog tages forbehold for at det er behandlerne 

der vurderer om borgerne kan deltage i videokonferencer. Resultaterne giver ikke et klart 

billede af, om borgerne deltager i flere møder, hvor både regionspsykiatrien og kommunen 

deltager. 

Da dette projekt er et projekt der medfører effektiviseringer af medarbejdernes arbejdstid er 

der tale om effektiviseringsbesparelser og ikke besparelser i oprindelig forstand. I alt over hele 

pilotperioden er der frigivet 184,5 timer nationalt, som kan bruges på andre ting der forbedre 

borgernes behandling.  Gennemsnitligt for møder, hvor pilotkommunerne kører af sted, er der 

frigivet 1 time og 48 minutter. I forbindelse med demonstrationsprojektet er der købt to 

storskærme i Københavns Kommune til en værdi af 70.000 kr. pr. stk. 

Fremadrettet er der mange muligheder for yderligere udbredelse af videokonferencer. De 

praktiserende læger er ofte nævnt som mulige samarbejdspartnere via video. Derudover er 

interne møder, bosteder, visitationer, misbrugsområder og retspsykiatrien også nævnt som 

mulige samarbejdspartnere.  
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1. Introduktion 
Regeringen, KL og Danske Regioner har udarbejdet en national handlingsplan for Telemedicin2 

for at sætte fart på anvendelsen af telemedicin og starte national udbredelse af løsninger, som 

har størst potentiale. Projektet ’Demonstration og udbredelse af Telemedicin’ er et af de fem 

initiativer i denne handlingsplan.  

Det nationale projekt3 er gennemført i perioden 1. oktober 2012 – 31. december 2014 og 

indeholder demonstration af anvendelse af videokonference mellem psykiatriske 

sygehusafdelinger og kommuner og udbredelse af videokonference mellem psykiatriske 

sengeafsnit og ambulante voksenpsykiatriske enheder. Udbredelsesprojektet inddrager 

psykiatrien i alle regioner og har blandt andet som mål at styrke samarbejdet mellem 

ambulantpsykiatrier og psykiatriske sengeafdelinger. Udbredelsesprojektet beskrives ikke 

yderligere i denne evaluering. Der henvises til evalueringen af udbredelsesprojektet4. 

Denne rapport handler om demonstration af anvendelse af videokonference mellem 

sygehusafdelinger i voksenpsykiatrien og kommuner. Det er planlagt, at der skal deltage en 

kommune fra hver region. De deltagende kommuner er Københavns Kommune, Lolland 

Kommune, Odense Kommune, Thisted Kommune og Horsens Kommune. Denne del af det 

nationale projekt kaldes i denne rapport demonstrationsprojektet, og de deltagende kommuner 

kaldes pilotkommuner. 

I perioden fra 1. september 2013 til 1. december 2014 har demonstrationsprojektet 

gennemført en pilotundersøgelse med det formål at demonstrere potentialet for at udbrede 

møder via video til det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner og regionale 

voksenpsykiatrier samt indsamle erfaringer og mulige barrierer om en sådan udbredelse.  

Demonstrationsprojektet ønsker at understøtte kontakten mellem kontaktpersoner i 

kommunerne og plejepersonalet i regionspsykiatrien samt patientens overgang fra at være 

indlagt til at overgå til kommunal behandling. 

Rapporten er bygget op som en mini-MTV og kommer dermed ind på de fire forskellige 

domæner: teknologi, organisation, patient og økonomi. Derudover bliver projektets 

organisering, strategi samt et gennemført litteraturstudie præsenteret. 

1.1 Deltagende pilotkommuner 

Thisted Kommune deltager med områdecentret Vestergården, der er placeret på 

ældreområdet i Thisted Kommune. Det er besluttet, at der anvendes videokonference i 

samarbejdet mellem Vestergården og regionspsykiatrien Thy-Mors i Region Nordjylland. 

Vestergården har deltaget i demonstrationsprojektet i perioden 1. september 2013 – 30. 

september 2014. Ud over dette projekt deltager Vestergården også i projektet ”Den Nære 

Psykiatri i Thisted” i samarbejde med regionspsykiatrien, Region Nordjylland – Mobilteam Thy-

Mors.  

                                           
2 National handlingsplan for udbredelse af Telemedicin, Fonden for Velfærdteknologi, juni 2012 
3 Projektet ’Demonstration og udbredelse af Telepsykiatri’ ejes af Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse, støttes af Fonden for Velfærdsteknologi, og projektledelsen varetages af 

MedCom. 
4 Telepsykiatri, Udbredelsesprojekt, MedCom, juni 2015. 
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Vestergården har tre akutte afklaringspladser, som er midlertidige pladser til borgere med 

komplekse forløb, der er udskrevet fra regionspsykiatrien med efterfølgende kontakt til 

ambulantpsykiatriens Mobilteam. Opholdet på en afklaringsplads er af 4 ugers varighed, og i 

denne periode bliver de videre regionale og kommunale tiltag etableret og koordineret. De tre 

afklaringspladser er etableret i forbindelse med projektet ”Den Nære Psykiatri i Thisted”.  

Der er udarbejdet en specifik rapport for Vestergårdens deltagelse i demonstrationsprojektet. 

Denne indeholder også en mere detaljeret beskrivelse af Vestergården5. 

Horsens Kommune har valgt, at samarbejdet mellem Bosted Vesterled, Trin Horsens og 

Regionspsykiatrien Horsens skal være en del at demonstrationsprojektet. Bosted Vesterled 

startede op 1. oktober 2014 – 31. december 2014, hvor Trin Horsens har været med siden 1. 

november 2014 – 31. december 20146.  

Vesterled tilbyder døgnbehandling til stofmisbrugere, hvor Trin Horsens tilbyder ambulant 

rådgivning og behandling for stofmisbrug. Begge tilbud hører under Center for Socialt Udsatte 

(CSU), der er et af fire centre under området Sundhed og Velfærd i Horsens Kommune. 

Da Horsens Kommune ikke har gennemført nogen videokonferencer, er der ikke udarbejdet en 

specifik rapport. Der er gennemført interview med projektlederne for at indhente erfaringer 

omkring årsagerne til manglende opstart. 

Odense Kommune har valgt socialpsykiatrisk bo- og aktivitetstilbud Tornbjerggård – hus B 

som en del af demonstrationsprojektet. Tornbjerggård har et samarbejde med 

Regionspsykiatrien Odense afsnit 302 og 501. Tornbjerggård er et botilbud under området 

sundhed og sygdom i Odense Kommune. Tornbjerggård har været en del af 

demonstrationsprojektet i perioden 2. januar 2014 – 31. december 20147.  

Tornbjerggård er et botilbud, der i alt har plads til 66 døgnbeboere fordelt på fire huse, hvor 

den ene plads fungerer som aflastningsplads for sindslidende borgere i Odense Kommune. 

Tornbjerggård arbejder ud fra en rehabiliterende referenceramme, og indsatsen har blandt 

andet fokus på at understøtte den enkelte borger til øget selvstændighed i forhold til 

hverdagslivet.  

Der er udarbejdet en specifik rapport for Tornbjerggårds deltagelse i demonstrationsprojektet. 

Denne indeholder også en mere detaljeret beskrivelse af Tornbjerggård8. 

I Lolland Kommune deltager visitationen, der ligger under området social- og 

arbejdsmarked, som del af demonstrationsprojektet. Visitationen er placeret i Maribo tæt på 

den regionale distriktspsykiatri i Maribo. Visitationen samarbejder med afsnittene i Psykiatrien 

Syd, Region Sjælland, der er placeret i Vordingborg. Lolland Kommune har deltaget i perioden 

1. december 2013 – 1. september 2014.  

                                           
5 Demonstration af Telepsykiatri - Thisted Kommune, MedCom, 2015 
6 Da der var udfordringer med opstart og dermed få/ingen videokonferencer er pilotperioden 

forlænget for at give kommunerne mere tid til at indarbejde arbejdsgange, gennemføre 

videokonferencer og dermed indsamle erfaringer  
7 Da der var udfordringer med opstart og dermed få/ingen videokonferencer er pilotperioden 

forlænget for at give kommunerne mere tid til at indarbejde arbejdsgange, gennemføre 

videokonferencer og dermed indsamle erfaringer 
8 Demonstration af Telepsykiatri – Odense Kommune, MedCom, 2015 
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Visitationen visiterer patienter indenfor det specialiserede socialområde med udgangspunkt i 

borgerens funktionsniveau og behov for støtte.  

Der er udarbejdet en specifik rapport for visitationens deltagelse i demonstrationsprojektet. 

Denne indeholder også en mere detaljeret beskrivelse af visitationen9. 

Københavns Kommunes enhed for Velfærdsteknologi i Socialforvaltningen har valgt, at 

Bostedet Sundbygård og Københavns Kommunes Voksenenhed Amager skal deltage i 

demonstrationsprojektet. Disse to områder skal samarbejde med Hovedstadens Psykiatrisk 

Center Amager på Digevej og på Hans Bogbinders Allé. De to områder har deltaget i projektet i 

perioden 1. oktober 2014 til 31. december 201410.  

Voksenenheden Amager hører under Socialcenter København, som er et af de fem 

myndighedscentre i Københavns Kommune. Voksenenheden Amager varetager sociale 

indsatser omkring særligt socialt udsatte borgere. Bostedet Sundbygård er et af tre botilbud, 

der hører under Center Amager.  Sundbygård er et socialpsykiatrisk botilbud for borgere med 

en sindslidelse og sociale vanskeligheder.  

Der er udarbejdet en specifik rapport for Voksenenhed Amagers og Sundbygårds deltagelse i 

demonstrationsprojektet. Denne indeholder også en mere detaljeret beskrivelse af både 

Sundbygård og Voksenenheden Amager11. 

 

Formålet med at anvende videokonference i samarbejdet mellem kommune og regionspsykiatri 

har for alle pilotkommuner været at understøtte det tværsektorielle og tværfaglige 

samarbejde. 

De deltagende kommunale afdelinger er samarbejdspartnere til de sengeafsnit der deltog i 

spydspidsafprøvningen 15. maj – 31. december 2013. Der er bredde i typen af kommunale 

afdelinger der deltager i pilotafprøvningen. Dette er en fordel, da der bliver samlet mange 

forskellige erfaringer ind og det giver mulighed for at se hvor telepsykiatri giver det største 

gevinstpotentiale. Dog skal der tages det forbehold at det er nogle små afdelinger og derfor et 

lille datagrundlag resultaterne baserer sig på. 

1.2 Definitioner 
I rapporten indgår en række begreber, som her afklares for at lette forståelsen. 

Udskrivningskonference: En udskrivningskonference er et møde mellem relevante parter, der 

afholdes forud for udskrivelse af en patient. Udskrivningskonferencen skal sikre kontinuitet og 

sammenhæng i patientens pleje og behandling efter udskrivning fra hospital. Kompleksiteten i 

patientens samlede situation afgør, hvilke tilbud patienten har brug for og dermed også, hvilke 

samarbejdspartnere der bør deltage i udskrivningskonferencen. 

Netværksmøde: Et netværksmøde er et møde mellem relevante parter, der afholdes mens 

patienten er indlagt. Netværksmødet skal sikre kontinuitet og sammenhæng i patientens pleje 

                                           
9 Demonstration af Telepsykiatri – Lolland Kommune, MedCom, 2015 
10 Da der var udfordringer med opstart og dermed få/ingen videokonferencer er pilotperioden 

forlænget for at give kommunerne mere tid til at indarbejde arbejdsgange, gennemføre 

videokonferencer og dermed indsamle erfaringer 
11 Demonstration af Telepsykiatri – Københavns Kommune, MedCom, 2015 
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og behandling. Kompleksiteten i patientens samlede situation afgør, hvilke tilbud patienten har 

brug for og dermed også, hvilke samarbejdspartnere der bør deltage i netværksmødet. 

Samarbejdsmøde: Et samarbejdsmøde er et møde mellem samarbejdspartnere fra 

regionspsykiatri og kommune. 

Primærbehandler: Varetager kontakten til patienten og de pårørende. Er ansvarlig for 

planlægning og udførelse af behandling og sygepleje til patienten. Primærbehandler har den 

koordinerende funktion i forhold til interne og eksterne instanser og samarbejdspartnere. 

2. Litteraturstudie 
I forbindelse med demonstration af telepsykiatri er der gennemført et litteraturstudie for at 

afdække andre projekters resultater og erfaringer. Der er kun medtaget projekter, der har 

samme karakteristika som dette projekt. Der er kigget på både nationale og internationale 

erfaringer og kun på projekter, der har udgivet artikler i videnskabelige tidsskrifter. Formålet 

med litteraturstudiet er blandt andet et forsøg på at understøtte resultaterne i 

demonstrationsprojektet med videnskabelige resultater samt at indsamle erfaringer, som kan 

bruges i demonstrationsprojektet.  

Søgningen er præcis og meget afgrænset. Der er søgt i databaserne CINAHL, PsycInfo og 

Pubmed (Medline). Dette er de vigtigste databaser i forhold til projekter i sundhedssektoren. 

Der er ikke søgt i grå litteratur eller fortaget håndsøgning af specifikke tidsskrifter. Det er 

vurderet tilstrækkeligt udelukkende at søge i ovenstående brede udsnit af de for projektet 

relevante databaser. 

Perioden for søgningen er fra databasernes start til maj 2014. Resultatet er 7501 referencer. 

Efter at have sorteret referencerne på titel og referat er der 15 artikler, der er relevante. 

De relevante artikler er udvalgt ud fra følgende in- og eksklusionskriterier:  

Inklusionskriterier: 

 Outcome er mødetid og transport sparet 

 Populationen skal være psykiatriske patienter, uanset diagnose 

 Interventionen skal være videokonferencer, der afholdes mellem region og kommuner 

Eksklusionskriterier: 

 Hvis interventionen inkluderer behandling i hjemmet 

 Reviews, etik og andet 

Efter gennemlæsning af titler og abstracts er der 12 artikler, der er nærlæst og inkluderet i 

tabel 1. 

Helt generelt har der i litteratursøgningen været den udfordring, at sundhedssektoren i andre 

lande ikke er opbygget på helt samme måde som i Danmark. Det har givet udfordringer med 

at finde artikler, der beskriver samme intervention. Som løsning på dette er der hovedsageligt 

kigget på, om der er medtaget praktiserende læger, og anden instans i sundhedssektoren, 

hvilket er taget som et udtryk for, at der er samarbejdet på tværs af sektorer. 

Resultater fra litteratursøgningen 
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Der er ikke fundet nogen videnskabelige artikler, der undersøger nøjagtig samme intervention, 

som demonstrationsprojektet undersøger. Der er fundet en artikel, der undersøger 

samarbejdet mellem praktiserende læge og psykiatrien, men ikke nævner noget om den 

kommunale sektor generelt eller telemedicin. Derudover er der nogle artikler, der vurderer, 

hvordan telemedicin kan bruges i praksissektoren, men her er fokus ikke på, hvordan 

praksissektoren og psykiatrien samarbejder. 

Artikel Samarbejde 

mellem 

praktiserende læge 

og psykiatri 

Videomøder i 

praksissektoren 

Andet 

1) (Kennedy & 

Yellowlees, 

2000) 

 Selv om både psykiatrien og 

PL (praktiserende læge) er 

inkluderet, konkluderer de 

ikke på, hvorvidt samarbejdet 

er forbedret 

 

2) (Singh, 

Arya, & 

Peters, 2007) 

  Forsøger at sammenligne 

nøjagtigheden af 

resultaterne fundet i 

telepsykiatri med dem fundet i 

behandlinger med fremmøde. 

3) (Whitten & 

Mackert, 

2005) 

 Overblik over 

sundhedsudbyderes 

opfattelse af telehealth 

 

4) (Fredheim, 

Danbolt, 

Haavet, 

Kjønsberg, & 

Lien, 2011) 

Undersøger styrker 

og svagheder ved det 

nuværende 

samarbejde, men 

nævner ikke 

telepsykiatri 

  

5) (Meyer, 

Peteet, & 

Joseph, 2009) 

 Studerer praktiske modeller 

for behandling af mentale 

forstyrrelser i praksissektoren 

 

6) (Fortney, et 

al., 2013) 

 Sammenligner resultater 

omkring patienters 

depression, der er anvist til 

praksissektoren i forhold til 

brug af telemedicin 

 

7) (Williams, 

Ellis, 

Middleton, & 

Kobak, 2007) 

 Kigger på, hvorvidt det er 

muligt at bruge patienter fra 

primærsektoren til 

psykiatriske kliniske forsøg 

 

8) (Wagnild, 

Leenknecht, & 

Zauher, 2006) 

  Undersøger psykiateres 

tilfredshed med telepsykiatri 

9) (Lyketsos, 

Rogues, 

Hovane, & 

Jones, 2001) 

 Undersøger, om videomøder 

kan reducere antallet af 

indlæggelser af demensramte 

på et plejehjem 

 

10) (Manson 

& Shore, 

2004) 

 Undersøger, om PTSD-

patienter har gavn af 

telepsykiatri12 

 

                                           
12 Telepsykiatri dækker over mange forskellige funktioner i en telepsykiatrisk klinik 
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11) (Shore, 

2013) 

  Opsamler resultater for, 

hvorvidt telemedicin er en 

holdbar løsning 

12) (Saeed, 

Diamond, & 

Bloch, 2011) 

 Diskuterer fordele og ulemper 

ved bl.a. psykiatriske 

services. 

 

Tabel 1 Kort beskrivelse af relevante artikler 

Der er én artikel, der skal fremhæves, da denne kommer tæt på at opfylde alle 

inklusionskriterierne (Fredheim, Danbolt, Haavet, Kjønsberg, & Lien, 2011). Artiklen 

konkluderer, at øget kommunikation og koordinering mellem praktiserende læger og 

psykiatrien samt fælles viden ved systematisk samarbejde kan løse mange problemer opstået 

ved kommunikationen.  De finder endvidere, at personlig kontakt mellem praktiserende læger 

og psykiatrien hjælper på samarbejdet. Men de nævner ikke Telepsykiatri. 

3. Metode og opbygning 
Evalueringen tager afsæt i en mini-MTV og afdækker følgende områder: teknik, organisation, 

patientperspektiv og økonomi. Der er indsamlet både kvalitative og kvantitative data, herunder 

gennemført interviews og spørgeskemaundersøgelse samt indsamlet statistik fra 

videoinfrastrukturen i Region Sjælland og det nationale videoknudepunkt. Endvidere er der 

anvendt dokumentation fra projektets møder opfølgningsmøder, der er afholdt i pilotperioden. 

3.1 Kvantitative data 
De kvantitative data er indsamlet ved hjælp af datatræk fra det nationale videoknudepunkt og 

ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser.   

Statistik fra videoknudepunktet 

Der er løbende trukket trafikstatistik via det nationale videoknudepunkt over anvendelsen af 

videokonference mellem pilotkommunerne og regionspsykiatrien. Da Region Sjælland ikke er 

koblet op på statistikmodulet, har de selv trukket tilsvarende data. Lolland Kommune er koblet 

op på Region Sjællands statistik og er derfor inkluderet i deres statistikudtræk.  

Statistikken er baseret på de videonumre, der er opgivet af hver kommune. For Thisted, 

Horsens, Odense og København kommuner er der opgivet videonumre på deres storskærme. I 

Lolland Kommune havde de ikke en storskærm i projektperioden. Derfor er der opgivet 

videonumre for de visitatorer, der deltog i projektet.  

Videoknudepunktet indeholder data for alle regioner der har koblet sig op på knudepunktet. 

Dog er det ikke alle typer udstyr man kan trække statistik på i knudepunktet. Det gælder 

f.eks. Jabber klienter. Det betyder at statistikken fra videoknudepunktet er en smule 

undervurderet – hvor meget vides ikke. 

Spørgeskemaundersøgelse på psykiatriske sengeafsnit og ambulatorier 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført for Lolland og Thisted kommuner i september 2014 

og for Københavns og Odense kommuner i december 2014 i de deltagende områder i 

pilotkommunerne, som anvender og har erfaring med videokonference i deres arbejde.  

Spørgeskemaet er sendt til 63 deltagere i pilotkommunerne og deres samarbejdspartnere i 

regionerne, og der er modtaget 31 besvarelser. Det giver en svarprocent på 49. Følgende 
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faggrupper er repræsenteret: Læge, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, 

ergoterapeut, socialrådgiver, pædagog, visitator, sagsbehandler, socialformidler og 

afdelingsleder. 

 

Figur 1 Fordeling af respondenter på faggrupper 

Deltagernes ansættelsessted er fordelt næsten ligeligt mellem kommune og region.   

 

Figur 2 Respondenternes ansættelsessted 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at afdække, hvordan videokonference anvendes i 

samarbejdet mellem kommuner og regionspsykiatrien samt indhente erfaringer omkring 

brugernes oplevelser ved at anvende videoudstyr i kommunikationen med deres 

samarbejdspartnere. Endeligt er formålet også at indhente erfaringer om muligheder og 

barrierer ved brug af videokonference i psykiatrien.   

Respondenterne er de medarbejdere der har deltaget i videomøder i pilotkommunerne og 

tilhørende sengeafsnit. Det er derfor en forholdsvis lille stikprøve. 

Spørgeskemaundersøgelse blandt implementeringsgruppens kommunale repræsentanter 

Spørgeskemaet er sendt ud til de seks kommunale repræsentanter i implementeringsgruppen 

for at afdække den kommunale repræsentants oplevelse og vurdering af projektet. Der er 

modtaget 5 fulde besvarelser, og en ufuldstændig besvarelse. Resultaterne fra de 5 

fuldstændige besvarelser vil blive inkluderet i rapporten. 

Logbøger udfyldt af deltagende pilotkommuner 

Hver pilotkommune har fået udleveret en logbog, der skulle udfyldes efter hvert videomøde. 

Logbøgerne spørger ind til, hvem der deltager i et videomøde, og hvor mange deltagere der 

har været, samt hvor lang tid selve mødet har varet. Derudover er der spurgt ind til, hvordan 
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videoudstyret har virket i løbet af mødet. Alle logbøger er modtaget efter endt pilotperiode. 

Udfyldelsen af logbogen er ikke helt i overensstemmelse med antallet af de videomøder, vi kan 

trække fra videoknudepunktet. Der er lidt færre videomøder registreret i logbøgerne. Dataene 

fra logbøgerne vil blive inkluderet i rapporten.  

3.2 Kvalitative data 
Fokusgruppeinterview 

Der er gennemført et fokusgruppeinterview i hver af de fem pilotkommuner. 

Fokusgruppeinterviewene har så vidt muligt bestået af deltagere fra både kommunen og 

regionspsykiatrien. Hvor det ikke har været muligt, er der efterfølgende afholdt 

fokusgruppeinterview eller enkeltinterview. De 27 interviewdeltagere repræsenterer læge, 

sygeplejersker, social- og sundhedsassistent, pædagoger, socialrådgiver, visitatorer, 

sagsbehandlere, afdelingsledere, souschef og administrativt personale. De har alle bidraget 

med at uddybe implementering, anvendelse og informationsbehov omkring videokonference i 

psykiatrien.  

Det er vurderet vigtigere at afholde interviews med alle fem pilotkommuner end at aflyse et 

fokusgruppeinterview i en pilotkommune fordi der ikke var nok deltagere. Konsekvensen er at 

der ikke er opnået nogen diskussion af emnerne bragt op i fokusgruppeinterviewet, så der 

kunne komme mange holdninger frem.  

4. Projektorganisering og strategi 
I dette afsnit beskrives projektets organisering og mål, omfang for udbredelse i psykiatrien 

samt de antagelser, projektet grundlæggende har haft. 

4.1 Projektorganisering 
Demonstration og udbredelse af Telepsykiatri er ejet af Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse og støttet af Fonden for Velfærdsteknologi med 1.4 millioner kr.  

Projektets styregruppe har repræsentanter fra Fonden for Velfærdsteknologi, Bedre Psykiatri, 

regionspsykiatrien, kommuner, RSI og MedCom. MedCom har projektledelsen og er linket til 

MedComs styregruppe. Projektstyregruppens overordnede formål er at sikre fremdrift. 

 

Figur 3 Oversigt over projektorganisering 

Implementeringsgruppen består som minimum af en regional projektleder og en repræsentant 

fra hver pilotkommune, som skal sikre lokal implementering og fremdrift. 
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Implementeringsgruppens formål er at sikre lokal fremdrift, udveksle erfaringer samt bidrage 

med input til evalueringsmodel, beskrivelse af datatræk for genindlæggelser m.m.  

Projektet har fået teknisk assistance fra MedComs videoteknikere til enkelte pilotkommuners 

opsætning af videoinfrastruktur samt ved generel information til implementeringsgruppen.  

4.2 Projektets mål og antagelser 
Målet for projektet er at demonstrere det økonomiske potentiale og effektiviseringspotentialet 

for tværsektoriel udbredelse af videokonferencer mellem kommuner og regionspsykiatrier. 

Derudover skal eventuelle barrierer og forudsætninger for mulig tværsektoriel udbredelse 

belyses. Dette gøres ved hjælp af en pilotundersøgelse. 

Projektet har arbejdet hen mod demonstration af et tværsektorielt samarbejde mellem 

regionale voksenpsykiatriske sengeafdelinger/ambulatorier og kommunale samarbejdspartnere 

gennem anvendelse af videokonference til 

 Konferencer i forbindelse med udskrivning (inkl. patient og evt. pårørende) 

 Løbende kontakt mellem primærbehandler fra kommunen og den indlagte patient 

 Anden anvendelse af videokonference, fx kommunal visitation til områder i kommunen, 

behandlingskonferencer, netværksmøder og samarbejdsmøder. 

Projektet har fra start antaget:  

 At mødetiden er den samme i konventionel udskrivningskonference og telemedicinsk 

udskrivningskonference. 

 Den sparede tid til parkering og modtagelse af eksterne mødedeltagere opvejes af 

tidsforbrug til klargøring af videokonferenceudstyr. 

Der er ikke gennemført tidsmålinger på konventionelle udskrivningskonferencer sammenholdt 

med udskrivningskonferencer afholdt via video. Derimod er alle deltagere i 

fokusgruppeinterviewene blevet spurgt om deres opfattelse af, om mødetiden er den samme 

ved konventionelle møder som i videomøder. Deltagernes svar går på alle møder og ikke kun 

udskrivningskonferencer. Det er ikke opfattelsen, at mødetiden ændrer sig meget, og skulle 

mødetiden ændre sig, bliver den kortere. Dette emne bliver beskrevet mere i afsnit 6.2 

Videomøder.  

Anden antagelse angående sparede tid på parkering er en konservativ antagelse da det ofte 

kan tage lang tid at parkere og gå ind til afsnittet.  

4.3 Kvalitetsløftsgevinster  
Projektet har i opstartsfasen defineret gevinster, som kan forventes at give et kvalitetsløft ved 

at omlægge konventionelle møder i voksenpsykiatrien til videomøder, specielt med fokus på 

udskrivningskonferencer og netværksmøder: 

 Styrke netværket omkring patienten/borgeren i overgangsfasen, hvor der er risiko for 

tab af information 

 Patientens/borgerens adgang til kontaktperson fra kommune er lettere tilgængelig 

 Videokonference anvendes til andre formål end udskrivningskonferencer 

 Øget tværsektorielt og tværfagligt samarbejde 

 Lettere at planlægge og koordinere netværksmøder, hvor flere relevante 

samarbejdspartnere mødes   
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Hvorvidt ovenstående punkter er indfriet i pilotprojektet, vil blive belyst i de efterfølgende 

afsnit. 

5. Teknologi 
I dette afsnit beskrives det tekniske set up; videoinfrastruktur, videoudstyr samt brugernes 

oplevelse af at anvende videoudstyr i deres dagligdag. 

5.1 Videoopsætning/infrastruktur 
MedCom har etableret det nationale videoknudepunkt i 2009, hvor det primære formål er 

kommunikation med andre videoinfrastrukturer, fx regionernes, og sekundært at give 

organisationer mulighed for at registrere sig ind på videoinfrastrukturen i MedCom i en 

periode, indtil deres egen løsning er klar. Det har fra start været et issue at kunne genbruge 

lokale videokonferenceløsninger, uafhængigt af platforme. Det nationale videoknudepunkt har 

været i drift siden januar 2013 som en fællesoffentlig, tværsektoriel videoinfrastruktur. Det 

nationale videoknudepunkt har flere funktioner, herunder: 

 Sikrer videokonferencer af høj kvalitet, dvs. at videoudstyret er understøttet af 
videostandarderne H323 og SIP. 

 Understøtter sikkerheden ved endepunktskryptering. 
 Understøtter kommunikation mellem videoudstyr på forskellige platforme 

 Fælles videoadressebog 

 Statistikmodul 
 Virtuelle møderum til rådighed (flerpartsvideokonferencer) 

Pilotkommunerne har deres egen videoinfrastruktur, som de deltagende områder har koblet 

deres videoudstyr op på. Dette er med undtagelse af kommunerne Thisted og Horsens, der er 

koblet op på MedComs videoinfrastruktur. Samarbejdet mellem kommuner og 

regionspsykiatrier foregår hovedsageligt via dedikerede storskærme. 

 

Videoudstyr Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er 

fordelingen mellem de tre typer videoudstyr. 

Dedikeret videoudstyr med store skærme 19 

Videotelefon 6 

Softwareløsning til pc 12 
Tabel 2 Anvendt udstyr blandt respondenterne 

Der er 31 respondenter, hvor samme respondent kan have arbejdet med flere forskellige slags 

udstyr. Derfor summer ovenstående tal ikke til 31. 

Af de seks, der har angivet, at de bruger videotelefon, er der fire, der er ansat i kommunen.   

At anskaffe et videoudstyr, sikre den nødvendige infrastruktur og at sætte videoudstyret op 

kan godt tage lang tid. Der er nogle kommuner i udbredelsesprojektet, der er blevet forsinket, 

fordi der manglede udstyr, så det er vigtigt at tage dette med ind i planlægningen af 

udbredelse af videokonferencer.  

5.2 Videoudstyr – anvendelsen 
Da projektet skal demonstrere mulighederne for udbredelse af videokonference til samarbejdet 

mellem kommunen og regionspsykiatrien, er det vigtigt, at der i pilotprojektet bliver 

gennemført videomøder, så der kan indhentes nogle erfaringer og eventuelle barriere belyses. 
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Figur 4 giver en oversigt over, hvor mange videomøder, der har været gennemført i hver 

pilotkommune. Horsens Kommune er ikke repræsenteret, da de ikke har gennemført nogen 

videomøder i projektperioden13. Der er kun angivet videomøder for de måneder, hvor 

pilotkommunerne har deltaget i projektet. 

År og måned 2013 2014 

Kommune  Sept Okt Nov  Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

Odense    0 2 3 0 0 1 0 1 1 0 3 1 2 

Lolland    1 1 1 3 0 1 2 0 2 1 3 1 2 

Thisted 6 5 7 5 3 3 6 4 4 2 5 4 8 4 6 3 

København – 

bosted 

             2 3 1 

København – 

Voksenenhed 

             1 0 1 

Tabel 3 Antal videomøder i pilotkommunerne 

Til fokusgruppeinterviewene blev der spurgt ind til deltagernes vurdering af, hvor mange fælles 

møder der bliver afholdt via video. I visitationen i Lolland Kommune blev der svaret, at det var 

cirka 20 % af møderne, der blev afholdt via video. På bostedet Sundbygård i Københavns 

Kommune er tallet skønnet til omkring 2-3 %, da de har mange andre samarbejdspartnere, de 

lige nu ikke har et videosamarbejde med.   

Der er spurgt ind til, hvor mange af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen, der har anvendt 

video, før pilotkommunerne trådte ind i projektet. 35 % af deltagerne fra både regioner og 

kommuner har før dette projekt haft oplevelser med videomøder, og 65 % har ikke. 

Anvendelse af video 

inden projektstart 
Kommune Region 

Ja 3 8 

Nej 14 6 
Tabel 4 Udbredelsen af oplevelser med video før projektets start 

Af ovenstående tabel kan det ses, at størstedelen af de respondenter, der ikke har benyttet 

videokonference før projektets start, er fra kommunen. Derudover kan det af tabellen udledes, 

at regionerne inden projektets start i et eller andet omfang har haft oplevelser med video i 

højere grad end kommunerne. Nogle af disse oplevelser kan være opnået i 

spydspidsafprøvningen, da nogle af regionspsykiatrierne også har deltaget her. 

                                           
13 Horsens Kommune har deltaget i projektet, men da de ikke har haft nogle patienter at 

samarbejde om, har der ikke været basis for videokonferencer.  
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Ovenstående diagrammer viser, at størstedelen af respondenterne er enige i, at lyd og billede 

har været skarpt/tydeligt og stabilt under videomøder. Nogle af dem, der er uenige, har til 

fokusgruppeinterviewene uddybet, at de har haft nogle dårlige oplevelser. Der har blandt 

andet været oplevelser i en af kommunerne, hvor billedet frøs det meste af tiden, mens lyden 

fint gik igennem. Det er meget generende for dem, der deltager via video. Ifølge 

spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppeinterviewene har oplevelsen af videomøder 

generelt været positiv på trods af få dårlige oplevelser. 

 

Der er generelt også enighed om, at det er intuitivt at anvende udstyret: 

 Pc-Løsning Videotelefon Storskærm 

Meget enig 2 1 4 

Enig 4 3 9 

Neutral 5 2 5 

Uenig 1 0 1 
Tabel 5 Det er intuitivt at anvende det pågældende udstyr. 

Der er flere deltagere, der har bemærket, at det kan være svært at huske, hvordan 

videoudstyret benyttes fra gang til gang, da udstyret ikke bliver brugt ofte nok. Dette på trods 

af at størstedelen af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen synes, udstyret virker intuitivt. 

Dog er der nogle, der har manualer liggende ved videoudstyret, der kan bruges som støtte. 

Desuden kan mere undervisning og øget udbredelse hjælpe på, at deltagerne bruger udstyret 

oftere. 

Undervisning 

Det er meget forskelligt, hvilken undervisning regioner og kommuner har fået. Der er en 

tendens til, at kommunerne bruger mere sidemandsoplæring end regionerne. Ses der på 

kategorierne ”undervisning” og ”sidemandsoplæring”, ser det ud til, at kommunerne har 

modtaget mere undervisning end sygehuset, men det er kun en tendens, da det bygger på et 

meget løst grundlag. I forhold til resultaterne i tabel 4, hvor det blev vist, at kommunerne i 

mindre grad, har anvendt video end regionerne, er det naturligt, at kommunerne har modtaget 

mere undervisning.  
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Tabel 6 Typer af undervisning modtaget 

På baggrund af tabel 6 og antagelsen, at selvlærte ikke har modtaget undervisning, har 33 % 

af personalet i kommunerne ikke modtaget undervisning, hvor det i regionerne er 54 % af 

personalet, der ikke har modtaget undervisning. Det er en forholdsvis stor andel. 

Konsekvensen af mere undervisning vil være mere trygge medarbejdere og forhåbentlig i 

sidste ende øget brug af videokonferencer.  

 

Ifølge fokusgruppeinterviewene er der mange, der ikke har modtaget undervisning i adfærd 

foran en skærm. Der er også mange, der finder det generende, at der er støj, der generer 

lyden hos dem, der deltager via video. Med undervisning i adfærd foran en skærm kan denne 

gene mindskes. Derudover er der i fokusgruppeinterviewene bemærket, at video kan skabe en 

distance, der gør det svært at samle deltagerne på et møde, hvor nogle af deltagerne er med 

via video. Dette er specielt svært i situationer, hvor deltagerne ikke er enige.  

 

Der er mange, der ved, hvordan man kalder op til en anden person, men når der skal kaldes 

op til et virtuelt møderum, er det kun knap halvdelen, der ved hvordan man gør. 

 

 Direkte kald Virtuelt møderum 

Ja 18 12 

Nej 4 10 
Tabel 7 Hvor mange, der kan kalde op til et virtuelt møderum og foretage et direkte kald 

Hjælp og support 

Alle respondenter, undtagen én, ved, hvor de skal henvende sig, hvis de får brug for support. 

Der er forskellige organiseringer af supporten. Nogle har superbrugere, som er medarbejdere, 

der har større kendskab til anvendelse af videokonference og kan spørges til råds, hvis der er 

brug for hjælp. Hvis ikke superbrugerne kan hjælpe, er det forskelligt, hvor kommunerne kan 

henvende sig. Nogle skal henvende sig der, hvor udstyret er købt, og andre skal henvende sig 

i deres it-afdeling.  

 

Nedenstående skema viser en oversigt over, hvor mange der har en kollega, de kan spørge til 

råds, hvis de får brug for hjælp. 
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  Figur 6 Respondenter, der har en kollega at spørge til råds 

Ud fra dette diagram er der 22 %, der ikke har nogen ”superbruger” i den afdeling, hvor de er 

ansat i kommunen. For regionerne er der tale om 57 %, der ikke har en kollega, de kan spørge 

om råd. Af de seks fra både regionen og kommunen er der tilsammen tre fra Københavns 

Kommune og Region Hovedstaden, der ikke har en kollega, der kan spørges til råds om 

udstyret. Ingen af disse tre er fra Bostedet Sundbygård, som er kommet godt i gang med at 

bruge video. Dette kan tyde på, at en superbruger som kollega vil kunne hjælpe på brugen af 

video. 

 

Dog viser det sig, at der er enighed om, at den support, der har været, generelt har været 

tilgængelig: 

 

 
Figur 7 Support har været tilgængelig ved behov 

Som support til medarbejderne er der nogle afdelinger, der har udarbejdet manualer, der 

ligger ved udstyret, som medarbejdere kan slå op i og bruge, hvis der opstår tvivl i brugen af 

videoudstyret.  

 

Delkonklusion 

 Thisted Kommune bruger videokonference forholdsvis meget. Odense Kommune og 

Sundbygård i Københavns Kommune er også kommet godt fra start, hvorimod 

anvendelsesgraden er lidt mindre i både Lolland Kommune og Voksenenheden Amager. 

 Der er ikke mange, der har prøvet at bruge video, før projektet startede 

 Der har været nogle problemer med lyd og billede, som har givet nogle negative 

oplevelser 

 Det er vigtigt at stille udstyr, hvor det er let tilgængeligt og ikke forstyrrer andre 

 Den tilgængelige support har været tilfredsstillende 

 Der mangler undervisning i adfærd foran en skærm 

 Mange har en kollega, de kan spørge til råds, hvis de har behov for det 
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6. Organisation 
Projektet forsøger at undersøge potentialet for udbredelse af videokonferencer i psykiatrien til 

det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner og regioner. Kommunerne har mange 

samarbejdspartnere, som vil kunne spare meget transporttid ved at afholde fælles møder via 

video. I dette afsnit vil der blive beskrevet, hvilke møder der bliver afholdt via videokonference 

i psykiatrien, herunder mødetyper. Derudover vil mødekulturen og videomødets påvirkning af 

mødets roller blive beskrevet.  

6.1 Tilgængelighed 
Booking af udstyr og lokale 

Lokale og udstyr skal i forskelligt omfang bookes i regioner og kommuner, hvilket kan ses i 

tabel 8.  

 
PC-løsning/Web-

cam 
Storskærm 

 Kommune Region Kommune Region 

Der skal altid bookes både 

udstyr og lokale 
5 3 7 6 

Der skal nogle gange bookes 

udstyr og lokale 
1 3 2 2 

Udstyr skal altid bookes, og 

lokale skal nogle gange bookes 
- - - 1 

Udstyr skal aldrig bookes, og 

lokale skal altid bookes 
- - - 1 

Tabel 8 Oversigt over, hvem der skal booke deres udstyr og lokale 

Nogle kommuner og sengeafsnit oplever, at lokalet, hvor udstyret er placeret, også kan bruges 

til møder, hvor der ikke bruges video. Det betyder, at lokalet ikke altid er tilgængeligt, og 

videomøder dermed ikke kan gennemføres. Det er foreslået, at det vil være en fordel, hvis der 

er et mindre lokale med udstyr til rådighed til de møder, hvor der ikke er så mange deltagere.  

Placeringen af videoudstyret har også en betydning for, hvor meget det bliver brugt. Alle, der 

bruger pc-løsninger, er enige i, at udstyret er placeret tæt på deres afsnit. Alle undtagen én 

deltager er enige i, at storskærmene er placeret tæt på deres afsnit. Deltagerne i 

fokusgruppeinterviewene bekræfter vigtigheden af at udstyret er placeret tilgængeligt.  

Ifølge opfølgningsmøderne er det tydeligt, at tilgængelighed af videoudstyr er en afgørende 

faktor for anvendelsen, fx er der i en kommune bestilt en storskærm, hvor det er meningen, at 

storskærmen skal sættes op på et kontor med to kontorpladser. Det betyder, at 

medarbejderne skal forlade deres kontor, hver gang storskærmen skal bruges. Deltagerne i 

fokusgruppeinterviewet forudsiger, at brugen af storskærmen vil falde drastisk. Derudover er 

det også vigtigt, at der er videoudstyr til rådighed på de sengeafsnit, hvor patienten ikke må 

forlade det.  

Konklusion & anbefalinger: 

 Med så stor en andel af lokaler, der skal bookes, er det vigtigt at medtage og 

informere om det som en ny arbejdsgang.  

 Videoudstyr skal være placeret tilgængeligt for at blive anvendt som et dagligdags 

redskab.  
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 Det er vigtigt, at udstyret er placeret i lokaler, der ikke bliver brugt til meget andet end 

videokonferencer. 

6.2 Videomøder 
At indføre videomøder i psykiatrien har betydning for blandt andet mødekulturen. I dette afsnit 

vil det blive belyst, hvilke mødetyper der afholdes via video, hvordan mødekulturen påvirkes af 

videomøder, og hvordan mødeledere og mødedeltagere oplever deres rolle i et videomøde. Her 

er der fokus på, om de synes, der stilles større krav, når de deltager i et videomøde. Til sidst i 

afsnittet bliver det kort berørt, hvorvidt respondenterne mener, de har fået tilstrækkeligt med 

information om nye arbejdsgange. 

Mødetyper 

Videoudstyret i regioner og kommuner bliver brugt til mange forskellige typer af møder og 

konferencer. Møderne kan både være tværsektorielle og monosektorielle.  

Figur 8 giver et overblik over, hvilken type møder deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen har 

deltaget i via video. I forhold til at udbrede videokonferencer mellem kommuner og regioner er 

det vigtigt for udbredelsen, at der er flere forskellige typer af møder, der kan afholdes via 

video. Hvilke typer møder, der er afholdt via video i dette projekt, kan ses i figur 814. 

 

Figur 8 Mødetyper afholdt via video 

Der er spurgt ind til, om der er andre møder, deltagerne kunne forestille sig at afholde via 

video. Her er der mange, der har svaret, at det er op til fantasien og hvor åben, man holder 

muligheden for videomøder. Af de mere konkrete forslag kan nævnes møder med 

retspsykiatrien, patientsamtaler/opfølgningsmøder, hvor patienten kendes på forhånd, 

koordinerende møder, møder med andre kommunale institutioner, psykologsamtaler, møder 

                                           
14 Andet dækker over: interne møder, tolkesamtaler, borgersamtaler med psykiater, opstarts- og koordineringsmøder, 

afprøvning af udstyr, introduktion til/præsentation af udstyr og samarbejdsmøder. Nogle mødetyper vil med tiden 

forsvinde eller fylde mindre i det samlede brug af udstyret, her er det f.eks. præsentation af udstyret. Der er 

selvfølgelig stadig folk der skal undervises og oplæres til at bruge videokonferencer. 
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med praktiserende læger, hjemmeplejen og på tværs af centre. Der er udarbejdet et notat 

med flere forslag til situationer, hvor videokonference kan bruges15.  

Ud over ovenstående typer af møder og forslag til møder kan videokonference også blive brugt 

til andre møder af fx jobcentrene, der har mange kontakter ud til sengeafsnittenes 

socialrådgivere. Derudover er der også andre personer, der i deres daglige arbejde kan have 

gavn af videokonferencer. Deltagerne i fokusgruppeinterviewene og 

spørgeskemaundersøgelsen nævner støttekontaktpersoner, sagsbehandlere i kommunen, 

rusmiddelcentre og kriminalforsorgen. 

Mødekultur 

Ifølge fokusgruppeinterviewene vil brug af video i et møde ændre mødekulturen i mere eller 

mindre grad. Nogle kommuner har valgt at afholde ugentlige videokonferencer, og andre har 

valgt, at videomøder afholdes efter behov. 

Nogle kommuner har i fokusgruppeinterviewene udtalt, at brug af video påvirker selve 

planlægningen og koordineringen af videomøder. I spørgeskemaundersøgelsen er der spurgt 

ind til, om koordineringen af møder er lettere, efter videokonferencer er indført. 

 

Figur 9 Koordinering af møder 

Som det kan ses af figur 9, er de fleste af deltagerne fra regionen meget enige eller enige i, at 

det med videoudstyr er blevet lettere at koordinere møder. En stor del fra kommunerne er 

også enige i dette. En grund til, at der er en stor gruppe i kommunen, der er neutral, kan 

komme af, at det oftest er sengeafsnittet, der tager initiativ til og planlægger møder mellem 

kommune og sengeafsnit. Der er i fokusgruppeinterviewene også kommenteret på, at der 

måske tænkes videomøder ind lidt tidligere i indlæggelsesforløbet, end der ellers ville være 

gjort. Dette kan betyde en mere sammenhængende udskrivelse for patienten og i nogle 

tilfælde måske også en kortere indlæggelse ifølge nulpunktsmålinger og 

fokusgruppeinterviews. 

Der er mange, der er enige i, at udstyret ikke har været årsag til forsinkelse af selve mødet.  

                                           
15 Notat om brug af videokonference i kommuner, MedCom, april 2012 
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Figur 10 Videomøder årsag til forsinkelse 

Ifølge fokusgruppeinterviewene har der været situationer, hvor det har skabt store og små 

problemer at kalde op, og derfor er mødet blevet forsinket. Problemerne består i, at 

videonummeret ikke kan findes, at der skal hjælp til af en kollega, eller at skærmen skal 

genstartes. Dette kan godt tage lidt tid. Flere har i fokusgruppeinterviewene nævnt, at der ikke 

tages højde for, at udstyret skal have tid til at starte op, og når deltagerne så kommer i lokalet 

til tiden, kommer de lidt for sent, da udstyret skal tændes, og der skal ringes op. Vigtigheden 

af at møde op lidt før i lokalet og eventuelt lave et testopkald for at sikre, at alt virker, bliver 

her understreget. Nogle kommuner og regioner oplever, at deltagere kommer til aftalt 

tidspunkt og så først der begynder at kalde op. Andre kommuner og regioner har den 

oplevelse, at videomøder medvirker til, at mødet starter til tiden, hvor der før ikke altid blev 

startet til tiden.  

I forbindelse med møder, der afholdes på oprindelig vis, er der ofte smalltalk før og efter 

mødet. I fokusgruppeinterviewene er der gjort opmærksom på, at der bliver mindre smalltalk. 

Det kan have betydning for længden af mødet, samt hvor effektivt mødet opleves. Deltagerne i 

fokusgruppeinterviewene udtaler at ved, at der bliver mindre smalltalk, eller at smaltalken helt 

forsvinder, forsvinder det uformelle mødeforum også.  

Ud over at mindre smalltalk medvirker til mere effektive møder, så har flere kommuner nævnt, 

at dagsordenen bliver holdt ved videomøder, hvilket medvirker til, at mødet bliver mere 

effektivt, og indholdet i møderne bliver bedre beskrevet. En anden ting, der kan påvirke 

effektiviteten, er, at der er mere disciplin til møderne. Deltagerne understreger i 

fokusgruppeinterviewene, at det er vigtigt, der kun er en, der taler ad gangen, og at man 

holder sig til dagsordenen.  

En kommune har påpeget, at afkastet af et videomøde er større, idet deltagerne fra 

kommunen kan tage deres computer med og dermed svare på spørgsmål omkring patienten 

med det samme og ikke som tidligere først skulle hjem og finde svaret og derefter ringe til 

sengeafsnittet med svaret.  

Mødeledere og mødedeltagere 

Der er i spørgeskemaet spurgt ind til, hvorvidt mødeledere og mødedeltagere oplever, at der 

kræves mere af mødeledere og stilles højere krav til mødedeltagernes input til møderne.   
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Figur 11 Om rollerne ved et videomøde har ændret sig 

Som det kan ses af ovenstående diagram, er der ikke stor enighed blandt respondenterne om, 

at kravene til mødedeltagerne og mødelederne stiger.  

Kommunerne har udtalt sig i fokusgruppeinterviewene, at det som mødedeltager kan være 

svært at komme til orde, hvis man sidder alene eller sammen med en anden og deltager i et 

møde, hvor der er ti deltagere fysisk til stede. Man kan nemt som mødedeltager komme til at 

føle sig glemt. 

Når der deltager mange fra en afdeling, er det vigtigt at huske på, at man sidder på den mest 

naturlige måde, men så alle kan se alle deltagere fra alle afdelinger. Der er eksempler fra 

fokusgruppeinterviewene på, at man har siddet på rad og række foran kameraet, hvilket er 

meget unaturligt, men også at der er deltagere i en afdeling, der har siddet med ryggen til 

kameraet, hvilket heller ikke er hensigtsmæssigt overfor dem, der deltager via video. 

Ændrede arbejdsgange 

58 % af de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen oplever at have fået tilstrækkelig 

information omkring de ændrede arbejdsgange, mens kun 6 % har den modsatte oplevelse. 36 

% af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen forholder sig neutrale, hvilket kan tolkes som, at 

de ikke har manglet informationen.  

Arbejdsgangene er generelt ændret i forhold til, at deltagerne i videomøder ikke skal sætte tid 

af til transport, men i stedet til at starte videoudstyret op. Derudover har ændrede 

arbejdsgange også betydning for borgerne. De kan ikke længere køre hjem med 

medarbejderne fra bostedet. De skal nu selv tage hjem, hvilket også kan være mere 

rehabiliterende for borgerne. Dog er der stadig nogle møder, der afholdes fysisk, bl.a. fordi 

medarbejderne fra bostedet tager ting med til borgerne, som de mangler under indlæggelsen.  

Alle kommuner har beskrevet samarbejdet med regionspsykiatrien. Nogle har valgt at lave 

samarbejdsaftaler, andre har valgt at beskrive samarbejdet internt. Det betyder, at 

arbejdsgangene er velbeskrevet.  

Der er nogen, der i fokusgruppeinterviews har nævnt, at der mangler ledelsesopbakning til 

videokonferencer. I opfølgningsmøderne kan det ses, at i de kommuner, hvor der har været 

ledelsesopbakning, er samarbejdet omkring video gået bedre. Derudover har 
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samarbejdsaftaler også vist sig at være understøttende for videosamarbejdet. Det er vigtigt at 

vide, hvem der træder i karakter, hvis ikke videokonferencer bliver brugt, eller samarbejdet 

ikke fungerer.  

Delkonklusion og anbefalinger 

 Allerede nu bliver videokonferencer brugt i mange forskellige mødetyper, og 

respondenterne kunne forestille sig, at videokonference kunne bruges i mange flere 

mødetyper. 

 Der er tendens til, at der tænkes samarbejdsmøder ind tidligere i indlæggelsesforløbet 

til gavn for patienten.  

 Det er vigtigt at møde op i lokalet lidt før mødets start, for at der er tid til at kalde op 

og søge hjælp ved behov. 

 Et videomøde opleves mere effektivt. Blandt andet fordi smalltalken forsvinder. Der 

bliver skrevet dagsorden, og der er mere disciplin ved videomøder. 

 I nogle kommuner er afkastet af mødet større, da kommunerne kan slå op på deres 

patienter og give sengeafsnittene svar med det samme. 

 Det kan være svært at samle deltagerne, der deltager fysisk og via video. Det kræver 

undervisning og andre mødeteknikker.  

 Størstedelen af respondenterne har oplevet at have fået tilstrækkeligt med information 

omkring ændrede arbejdsgange. 

 Det er vigtigt med ledelsesopbakning og at udarbejde en samarbejdsaftale.   

6.3 Tværsektorielt samarbejde 
Der er i spørgeskemaet spurgt ind til, om det giver mening, at videomøder er et redskab for 

samarbejdet mellem kommuner og regioner. Resultaterne viser, at alle undtagen en er enig 

eller meget enig i dette. Fokusgruppedeltagerne fortæller, at det er lettere at arrangere møder 

med kort varsel, og alle er enige i, at det er nemmere at planlægge møder, når der kan bruges 

videomøder. Der er dog stadig mulighed for mere udbredelse, da der stadig er mange 

medarbejdere, der ikke er bekendt med videoudstyret, samt at mange kommunale enheder og 

områder ikke har videokonference endnu. Der ses også en udvikling hen mod, at video 

kommer hjem til borgere i eget hjem. Der er blandt andet et pilotstudie i Region Midtjylland, 

hvor patienter får iPads med hjem ved udskrivelse16.  

Der blev spurgt ind til, hvorvidt kommunen deltager i flere møder, efter videomøder er til 

rådighed. Som det kan ses af figur 12, er der delte meningen om dette.  

                                           
16 http://2012.e-sundhedsobservatoriet.dk/forslag/den-informerede-deltagende-og-styrende-

patientborger/virtuel-behandling-af-psykiatriske 
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Figur 12 Deltagelse af kommunen ved flere møder 

Der er nogen deltagere i spørgeskemaet, der mener, at kommunen deltager i flere møder, men 

så er der også dem, der forholder sig neutrale til spørgsmålet. Ifølge kommentarerne kan 

dette skyldes, at det kan være svært at vurdere, eller at nogle ikke mener, at det har 

forandret sig og derfor har valgt at svare neutralt.  

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at 65 % forholder sig neutrale til, hvorvidt 

samarbejdet mellem kommuner og regioner er blevet bedre. 32 % mener, at samarbejdet er 

blevet bedre. Til sidst er der 3 %, der mener, at samarbejdet mellem region og kommune ikke 

er blevet bedre. Ifølge kommentarerne skyldes de neutrale og uenige angivelser, at 

samarbejdet er forblevet det samme. Der er også kommentarer på, at det er sværere at nå 

hinanden i situationer med uenighed. Flere skriver, at de jo samarbejdede før, og derfor 

forholder de sig neutrale. Nogle mener også, at videomøders effekt på samarbejdet først viser 

sig senere, når videomøder er mere udbredt. En anden grund til, at nogle forholder sig 

neutrale, er, at deltagerne ikke har anvendt videokonference over en længere periode, og så 

kan det være svært at udtale sig om. 

Af de positive tilkendegivelser kan nævnes:  

- videomøder skaber bedre kontinuitet, hurtigere behandling og bedre samarbejde 

- det er nemmere at få visitator med til møder  

- visitator kan i indlæggelsesperioden nu give vigtig information omkring borgeren 

- overgange mellem kommune og regioner er optimeret 

- flere ambulante forløb 

- fald i indlæggelsesdage 

- flere samarbejdspartnere og input fra det faglige team  

- hurtigere sagsfremstilling og behandling 

Der er 61 % af respondenterne, der forholder sig neutralt til, at kommunikationen mellem 

kommuner og regioner er øget. Der er 36 %, der er enige eller meget enige og 3 %, der er 

uenige. I fokusgruppeinterviewene er der sagt, at videomøder medfører en mindre risiko for at 

tabe information i overgangen mellem indlæggelse og forløb i kommunen i forhold til møder 

uden video. Grundene til dette er, at der er en løbende tværsektoriel kommunikation, når der 

afholdes møder via video. Derudover mener kommunerne, at videomøder er gode ved 

udskrivelser, som generelt er en sårbar situation. Det er blevet nemmere efter indførelse af 

videomøder at koordinere med kommunen, så denne kan gå ind og tage over på de rigtige 

tidspunkter.  
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Delkonklusion og anbefalinger 

 Alle, undtagen en, er enige i, at videomøder er et meningsfuldt redskab for 

samarbejdet mellem kommuner og regioner.   

 Der er øget fokus på at få afholdt samarbejdsmøder mellem kommune og region, så på 

sigt kan det have en positiv effekt på antallet af videomøder, kommunerne deltager i. 

 Der er nogen, der mener, at videomøder har en stor effekt på det tværfaglige 

samarbejde. Dog er det over halvdelen, der mener, at videomøder ikke har effekt på, 

eller det er for tidligt at sige noget om effekten på det tværsektorielle samarbejde. 

7. Borgeren 
Resultaterne i dette afsnit er bygget på respondenternes vurdering af, hvordan borgerne har 

oplevet anvendelsen af videomøder mellem regionspsykiatrien og kommunerne. Der er ingen 

borgere, der har udfyldt det udarbejdede borgerspørgeskema. Det er få borgere, der har 

deltaget i videomødet, hvilket præger respondenternes kommentarer og resultater fra 

spørgeskemaundersøgelsen. Derfor er det også et meget spinkelt grundlag, resultaterne 

bygger på. Det er desuden ikke alle, der har svaret på spørgsmål omkring patienten, som har 

haft patienter med til videomøder, hvilket også gør resultaterne mere usikre. Igen skal der 

tages forbehold for at det er behandlerne der vurderer om borgerne kan deltage i 

videokonferencer eller ej, hvilket betyder at der er flere gode oplevelser. 

91 % af respondenterne informerer borgerne mundtligt omkring brugen af videomøder. De 

sidste 9 % informerer borgerne både mundtligt og skriftligt, når der afholdes 

videokonferencer. 

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er der 91 % af deltagerne, der har vurderet, at der er få 

borgere, der er bekymret for, om videomøderne bliver optaget. Ifølge fokusgrupper og 

kommentarer til spørgeskemaet kan en mulig grund til dette være, at behandlerne forud for 

hvert videomøde vurderer, om borgerne er i stand til at deltage i et videomøde. Derved bliver 

nogle af de borgere, der er nervøse for, om mødet bliver optaget, sorteret fra.  De sidste 9 % 

er fordelt ligeligt på deltagere i spørgeskemaundersøgelsen, der vurderer, at halvdelen af 

borgerne og mange borgere er bekymrede for, at videomøderne bliver optaget.  

Størstedelen af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen oplever, at borgeren er tryg ved at 

deltage i møder via videokonference. En af grundene til det kan være, at en borger aldrig 

sidder alene i et videomøde. Som det kan ses af figur 14, er der nogle borgere, der er utrygge 

ved anvendelse af videomøder. Dette kan skyldes, ifølge en kommentar fra 

fokusgruppeinterviewene, at det er en ny ting, de ikke kender til, og at behandlerne heller ikke 

er fortrolige med udstyret endnu. Det kan også skyldes, at den enkelte borger ikke har prøvet 

video flere gange, og borgerne bliver – lige som behandlerne – mere trygge, jo flere gange de 

prøver at deltage i videomøder. Dog er der i fokusgruppeinterviewene lagt vægt på, at 

borgere, der er vant til computere, kan have nemmere ved at omstille sig. 
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Figur 13 Borgere trygge ved videomøder 

I spørgeskemaundersøgelsen er der spurgt ind til, hvorvidt respondenterne vurderer, at der er 

flere borgere, der deltager i videomøder, hvor både borger, kommune og regionspsykiatrien 

deltager. Figur 13 viser, at der er meget forskellige tilbagemeldinger på dette spørgsmål, og 

det må tolkes, at det er for tidligt i processen at konkludere på, fordi respondenterne ikke har 

haft så mange borgere med og derfor ikke har nogen klar fornemmelse af svaret på 

spørgsmålet.  

 

Figur 14 Deltagelse af borger, kommune og regionspsykiatri ved flere møder 

Der er også borgere, der har tilkendegivet overfor deres kontaktpersoner, at de er glade for 

muligheden for videokonference. Dette resultat kan være påvirket af, at det er behandlerne, 

der vurderer, hvorvidt borgerne kan deltage i videomøder.  

I opfølgningsmøderne er der kommenteret på, at nogle borgere kan have lettere ved, at der er 

nogle deltagere, der sidder bag skærmen. Det er der derfor spurgt ind til i 

spørgeskemaundersøgelsen. Resultatet blev at der er 4 % der har sagt, at dette altid er 

tilfældet, hvor der er 83 %, der har sagt, at det nogle gange er nemmere. De sidste 13 % har 

angivet, at det aldrig er nemmere. En respondent har kommenteret, at en borger næsten altid 

har svært ved at være i centrum af mange personer. Det er lige meget, om de deltager via 

video eller er fysisk til stede.   

Selvom nogle borgere kan have gavn af at sidde bag en skærm så kan behandlerne se 

videokonference som en ulempe. Ifølge fokusgruppeinterviewene kan behandlerne i nogle 

tilfælde have svært ved at skabe en relation til patienten over video. Der er 79 % i 

spørgeskemaundersøgelsen, der har sagt, at det nogle gange er svært at skabe en relation til 
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borgerne over video, hvor 8 % siger, at det aldrig er sværere at skabe en relation over video i 

forhold til et fysisk møde. De 8 % sidder i kommunen.  De sidste 13 % sidder i visitation og 

regionspsykiatri. De siger, at det altid er svært at skabe en relation til borgere over video. 

Ifølge kommentarerne til spørgeskemaet skaber videoudstyret en større distance til borgeren, 

der gør det sværere at skabe en relation. Desuden er der flere, der siger, at det afhænger af, 

hvorvidt man kender borgeren. Det skal bemærkes, at det er en høj procentdel, der mener, at 

det nogle gange kan være svært at skabe relation til borgeren. Dog skal der tages forbehold 

for, at der i spørgeskemaundersøgelsen deltager medarbejdere, der kender borgeren i forvejen 

som fx fra bostederne og medarbejdere, der ikke altid kender borgerne i forvejen fx 

visitationen.  

Delkonklusion og anbefalinger 

 De færreste borgere er bekymrede for, at videomøderne bliver optaget. Resultatet kan 

være påvirket af, at behandlerne selv vurderer, om borgeren kan deltage i et 

videomøde. 

 Det er usikkert, hvorvidt borgere deltager i flere møder, hvor både regionspsykiatrien 

og kommunen deltager.  

 Borgerne er overvejende trygge ved at deltage i videomøder.  

 Det er ikke altid, at borgere har nemmere ved, at nogle deltagere sidder bag skærmen. 

 Resultaterne viser, at det kan være en god idé at vurdere fra borger til borger, 

hvorvidt en relation skal skabes via en videokonference.  

8. Økonomi 

De økonomiske gevinster og effektiviseringspotentialet ved demonstrationsprojektet bliver 

opsamlet i dette afsnit.  

Der er enighed blandt deltagerne i fokusgruppeinterviewene om, at det er kommunerne, der 

har det store effektiviseringspotentiale i forhold til transportbesparelser, da det er sjældent, at 

det er sengeafsnittene, der tager ud til kommunerne. Det er nævnt til et opfølgningsmøde og i 

et fokusgruppeinterview, at personalet fra et sengeafsnit i sjældne tilfælde tager ud til 

kommunerne i situationer, hvor de kan tage alene af sted, da der på sengeafsnittene ikke er 

bemanding til at kunne tage mange ud på fx et bosted.  

 

Figur 15 Hvor enige deltagerne er i, at der spares tid på transport 
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Da der er tale om et projekt, der skal frigive tid, bliver effektiviseringerne i dette afsnit 

beregnet i timer sparet. I bilag 1 kan der ses en oversigt over de økonomiske besparelser i 

dette projekt. Desuden kan det i bilag 1 ses, hvor mange timer hver pilotkommune har sparet 

både per møde og i alt for alle møder afholdt i pilotperioden. Gennemsnitligt for alle 

pilotkommunerne er der frigivet 2,3 timer per møde. For møder, hvor pilotkommunerne kører 

af sted, er der i gennemsnit frigivet 1,8 timer. Det er dog afhængigt af, hvor mange der tager 

af sted, og hvor langt der er. I alt over hele pilotperioden er der frigivet 184,5 timer nationalt, 

som kan bruges på andre ting, der forbedre borgernes behandling.   

Der skal som udgangspunkt stå et sæt udstyr i hver kommune. Det skal selvfølgelig vurderes i 

hvilke situationer, der skal bruges videokonference, og hvor stor en skærm der er behov for ud 

fra antallet af deltagere og placeringen. Derudover skal det vurderes, hvorvidt udstyret kan 

deles med andre afdelinger, og hvilke områder det skal udbredes til. Nogle af 

pilotkommunerne har investeret i nyt udstyr. Horsens Kommune har købt en storskærm og 

lånt en videotelefon. Odense Kommune har indkøbt en storskærm til Tornbjerggård inden 

projektstart. Københavns Kommune har indkøbt to storskærme, hvor Lolland Kommune har 

indkøbt en storskærm. Thisted Kommune har indkøbt en storskærm i forbindelse med opstart 

af projektet ”den nære psykiatri” 6 måneder inden opstart. Derudover har deres 

samarbejdspartnere også indkøbt udstyr. Værdien af de to sæt udstyr i Københavns 

Kommune, der er købt i forbindelse med projektet, er 70.000 kr. pr. stk. Skal udstyret primært 

bruges af få personer, kan det med fordel overvejes, hvorvidt en pc-løsning er tilstrækkelig. I 

den forbindelse er det altid vigtigt med en fastnetforbindelse, for at oplevelsen bliver så god 

som mulig.   

Når der skal implementeres videokonferencer i et område, er det vigtigt at huske på, at 

udstyret skal kobles op på en infrastruktur, samt at der skal være mulighed for support. 

Kobles det ikke op på en infrastruktur, er det ikke muligt at afholde videokonference. Det var 

en udfordring, som Horsens Kommune oplevede. Det havde betydning for deres opstartsdato.  

9. Perspektiver 
Overordnet peger erfaringerne fra pilotafprøvningerne på, at det tværsektorielle samarbejde 

via videokonference med fordel kan foregå fra flere forskellige områder i kommunen til 

regionspsykiatrien. I fokusgruppeinterviewene er det ofte nævnt og ønsket, at de 

praktiserende læger vil komme på via video. Der er også begyndt at komme nogen på, specielt 

i Region Syddanmark. Dog er der også nævnt den ulempe, at på grund af nuværende 

ydelsestildeling kan det være svært at få de praktiserende læger med på video. 

Pilotafprøvningerne i dette projekt er kun en lille del af de kommunale områder i hver 

kommune. Der er ifølge fokusgruppeinterviewene et stort potentiale for at udbrede 

videokonference til øvrige bosteder, visitationer, misbrugsområder og interne møder på tværs 

af afdelinger17 m.m. i hver kommune.  

Retspsykiatrien i regionerne er ofte også nævnt som en samarbejdspartner, specielt for 

bostederne, hvor det vil give god mening med videokonferencer.   

                                           
17 Notat om brug af videokonference i kommuner, MedCom, april 2012 
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Jobcentrerne har ikke været en del af dette projekt, men er ofte i fokusgruppeinterviews 

nævnt som en mulig samarbejdspartner, måske specielt i forhold til børn og ungepsykiatrien 

samt OPUS teams.  

Det er også flere gange nævnt, at ledelsesopbakning er vigtigt i udbredelsen af 

videokonferencer. Herunder er det en god idé at udarbejde en samarbejdsaftale, således at det 

er fastlagt, hvad der forventes af begge parter, samt hvilke møder der skal afholdes via 

videokonference, hvordan det meldes ud i organisationerne m.m.18 Samarbejdsaftaler er med 

til at sikre opfølgning og fremdrift. 

Flere kommuner vælger også at anvende videokonference via pc-løsningen Microsoft Lync. Via 

det nationale videoknudepunkt er det muligt at integrere traditionel videokonference som 

Cisco, Polycom og Lifesize med Microsoft Lync, så regioner og kommuner kan genbruge de 

videoplatforme, som de allerede har sammen med nye platforme19 og derved have flere 

muligheder for videokonferencer.  

Med videokonference er der mange muligheder, også at man kan deltage i en mindre del af 

mødet. I fokusgruppeinterviewene blev det nævnt, at videokonferencer nu giver mulighed for, 

at man bedre kan deltage i et møde, så længe der snakkes om patienter, der er relevant for de 

enkelte parter. 

Endvidere er der også mulighed for at få oprettet et virtuelt møderum med deltagere via en 

browserløsning for dem, der ikke har decideret videoudstyr. Et virtuelt møderum betyder, at 

der er flere, der kan deltage i en videokonference, og der skal på forhånd ikke nødvendigvis 

investeres i storskærme.  

I et fokusgruppeinterview er det blevet fortalt at regionspsykiatrierne er blevet mere 

tilgængelige for kommunerne. I et tilfælde hvor en medarbejder i kommunen stod med en 

borgers lejlighed, der var lidt bekymrende, kunne medarbejderen ønske sig, at det var muligt 

at ringe regionspsykiatrien op, så hun over video kunne vise lejligheden frem, og der dermed 

kunne gøres forebyggende handlinger. 

Når videokonferencer skal udbredes til flere kommuner og sengeafsnit kan man støde på 

kommuner og sengeafsnit, der ikke er indstillet på at der skal indføres videokonferencer. Her 

er det vigtigt som tidligere nævnt, at der er ledelsesopbakning, når der skal startes op nye 

steder og at der udarbejdes samarbejdsaftaler eller interne beskrivelser af samarbejdet, der 

giver medarbejderne noget at støtte sig af i implementeringen af videokonferencer.  

10. Anbefalinger og konklusion 
Overordnet er konklusionen på Telepsykiatriprojektets demonstrationsdel, at videokonference 

er et godt alternativ i samarbejdet mellem kommuner og regioner – et godt alternativ til at 

mødes på traditionel vis. Brugerne oplever, at det giver god mening at anvende 

videokonference i psykiatrien, og der er efterspørgsel efter yderligere udbredelse i 

samarbejdet mellem kommuner og regioner.  

                                           
18 Litteratur om ledelse af samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet, C. Holm-

Petersen, M. Sandberg Buch, KORA 
19 VDX – en videoservice på Sundhedsdatanettet, MedCom. September 2014. 
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For at få internationale erfaringer, som kan gavne dette studie, er der gennemført et 

litteraturstudie. Dette studie er et præcist og meget afgrænset studie, der fandt 12 relevante 

artikler. Artiklerne er gennemlæst nærmere, og der blev ikke fundet nogen, der opfyldte alle 

in- og eksklusionskriterierne. Derfor er der ikke inddraget internationale erfaringer i denne 

rapport.  

Der deltog 5 kommuner, hvor de hver især har udpeget et område, der skulle deltage i 

demonstrationsprojektet. Der deltog tre bosteder, et områdecenter, et ambulant tilbud til 

stofmisbrugere, en visitation og en voksenenhed. Alle kommuner kom i gang, selv om nogle 

kommuner kom i gang med stor forsinkelse. Alle kommuner har holdt videokonferencer, 

undtagen Horsens Kommune, der ikke har haft mulighed for at holde en videokonference, da 

der ikke har været patienter til det. 

Resultaterne fra demonstrationsprojektet viser, at det har været nemmest at starte op i 

bostederne. De har et bredt samarbejde på tværs af organisationer. De kender ofte borgerne 

rigtig godt. Dette er i forhold til andre steder, hvor det kan tage lidt længere tid at komme i 

gang, som for eksempel visitationerne eller misbrugsområdet. I visitationerne kender de ikke 

altid borgeren på forhånd.  

Videokonferencer har resulteret i mere effektive arbejdsgange og har i alt på alle afholdte 

møder frigivet 184,5 timer, der kan bruges på andre opgaver i psykiatrien. I gennemsnit har 

hver kommune frigivet 1,8 time per møde – timer de skulle have brugt på transport. I 

forbindelse med projektet er der indkøbt to store videoudstyr i Københavns Kommune til en 

værdi af 70.000 kr. Der er stadig et stort effektiviseringspotentiale for udbredelse i 

kommunerne, da anvendelsen af videokonferencer er lille, og det er kun en mindre del af 

møderne med deres samarbejdspartnere, der afholdes via video.  

På trods af få dårlige oplevelser med lyd og billede er den overordnede generelle oplevelse af 

videokonferencer god. Deltagerne finder udstyret intuitivt at bruge, dog er der i 

fokusgruppeinterviewene nævnt, at det kan være svært at huske det fra gang til gang, når der 

går lang tid mellem afholdelse af videokonferencer.  

Resultaterne viser, at det er kommunen, der har modtaget mest undervisning i udstyret i 

forhold til regionspsykiatrien. Generelt er der mange i både kommunerne og regionerne, der 

ikke har modtaget undervisning i adfærd foran en skærm. Dette kunne være en hjælp til at 

blive mere fortrolig med mødeformen videokonference.  

Stort set alle deltagere i spørgeskemaundersøgelsen ved, hvor de skal henvende sig, hvis de 

får brug for hjælp. En stor del af deltagerne har også en kollega, der er superbruger, som de 

kan få hjælp af.  

Udstyrets tilgængelighed er vigtig for brugen af udstyret. Det er vigtigt at overveje, hvilken 

type udstyr der skal investeres i, hvor meget udstyr der er behov for, skal der være en 

storskærm i hver afdeling, eller er det nok, at hver medarbejder får en pc-løsning. Til sidst er 

det også vigtigt at overveje, hvor udstyret står henne – står det i et rum, der kan bruges til 

andre typer møder, eller står det i et rum, hvor det ikke generer andre medarbejdere. Det er 

også vigtigt, hvis lokaler og videoudstyr skal bookes, at der informeres om dette som en ny 

arbejdsgang. 
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Udskrivningskonferencer, netværksmøder og behandlingskonferencer er de mødetyper, der er 

afholdt flest af i pilotperioden. Der er en bred variation i typerne af møder afholdt via video 

samt i de mødetyper, der bliver foreslået som møder, der kunne afholdes via video.  

Der er mange, der mener, at mødekulturen ændrer sig, når møder foregår over video. Der er 

enighed om, at det er lettere at koordinere et møde, der foregår over video. Derudover er der 

delte meninger og erfaringer med, om mødet starter til tiden, eller videoudstyret er grund til, 

at det bliver lidt forsinket. Når et møde bliver afholdt via video, er der mindre smalltalk i 

forbindelse med mødet. Dog opleves videomødet mere effektivt og disciplineret. Det kræver 

også mere af en mødeleder at lede et videomøde, da deltagerne via video også skal inddrages. 

Der er bred enighed om, at det giver mening at have videomøder i samarbejdet mellem 

kommuner og regioner. Der er delte meninger om, hvorvidt kommuner deltager i flere møder 

med regionspsykiatrien, når videoudstyr er til rådighed, og om samarbejdet er blevet bedre. 

Mange mener, at samarbejdet er det samme, selv om videoudstyret er til rådighed. Dog er der 

øget fokus på at afholde samarbejdsmøder mellem kommuner og regioner.  

Borgernes oplevelse af videomøder blev vurderet af personalet, da der ikke er nogle borgere, 

der har udfyldt og indsendt spørgeskemaer til MedCom. Medarbejderne har ved hvert 

videomøde vurderet, hvorvidt borgeren var i stand til at deltage i et videomøde. Deltagelse af 

borgeren er mere afhængigt af borgerens tilstand på dagen end borgerens diagnose. 

Resultaterne viser, at det er de færreste borgere, der er utrygge ved at deltage i et 

videomøde. 

Der er mange muligheder for yderligere udbredelse af videomøder i psykiatrien, og der er 

forslået mange samarbejdspartnere, der kunne have god gavn af at anskaffe videoudstyr. Skal 

videokonference udbredes til områder i nye kommuner, har det i dette projekt vist sig, at det 

er bostederne, der har nemmest ved at komme i gang med brug af video, og hvor der er det 

største effektiviseringspotentiale at hente.  

Nedenstående tabel giver anbefalinger på baggrund af resultaterne i rapporten.  

Område Anbefalinger 

Teknik 

Meget få deltagere har modtaget 

undervisning omkring adfærd foran en 

skærm. Der opleves meget baggrundsstøj/ 

skramlen med ting under møderne, som er 

forstyrrende. 

Undervisning i adfærd foran en skærm vil 

kunne hjælpe en del   

Mange oplever, at det er en god hjælp, hvis 

der er en kollega, der kan spørges om hjælp. 

Ofte vil en kollega, der er superbruger, 

hjælpe sine kollegaer, der er mindre rutineret 

i at bruge video og dermed bidrage til en god 

oplevelse med videomøder. 

Brugerne oplever forringet lydkvalitet som en 

af de hyppigste årsager til en dårlig 

videooplevelse.  

I de manualer, der er udarbejdet og ligger 

ved udstyret, tilføjes trinvis løsning ved dårlig 

lyd. 

Videoudstyr skal placeres tilgængeligt for at 

blive et dagligdags redskab. 

Vurdér altid anvendelsesbehovet inden indkøb 

af nyt videoudstyr. 

 

Vurdér, om der er videoudstyr, som med 

fordel kan omplaceres, så det udnyttes bedre. 

Videoopkobling via internet. Videokonference har stadig bedst kvalitet ved 
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brug af fastnetforbindelse. 

Spørgsmål og langt mellem opkald kan gøre 

brugerne usikre på videoudstyret 

Det er en god idé at udarbejde manualer, der 

har trinvise løsninger på mange af de oftest 

stillede spørgsmål, og hvordan udstyret 

startes op. 

Brugerperspektiv 

Mange lokaler og udstyr skal bookes ved brug Det er vigtigt at informere om det som en ny 

arbejdsgang.  

Udstyret er placeret uhensigtsmæssigt i 

forhold til brugerne 

Når udstyret skal bruges, er det vigtigt, at det 

er placeret hensigtsmæssigt, således at det 

ikke er til gene for andre eller brugerne. 

Lokaler kan blive brugt til andre møder uden 

video 

Det er vigtigt for brugen af videomøder, at 

lokalerne ikke skal konkurrere med møder, 

hvor der ikke anvendes video. 

Deltagere kommer for sent til møderne på 

grund af opstartsvanskeligheder 

Det kan være en god idé at lave et testopkald 

for at være sikker på, at der ikke er nogen 

problemer med at kalde op. 

Som mødedeltager kan det være svært at 

komme til orde.  

Det er vigtigt som mødeleder at tage hensyn 

til dem, der deltager over video og sørge for, 

at de bliver inddraget i dialogen.  

Patientdeltagelse i videomøder 

Inden patienten deltager i et videomøde, 

vurderes det, om patienten kan deltage, og 

patienten informeres om det møde, de skal 

deltage i. 

Det sundhedsfaglige personale vurderer 

fortsat, om patienten er i stand til at deltage i 

videomødet.  

 

Patienten informeres fortsat om, at mødet 

foregår med deltagere via video, og at 

videomødet ikke optages. 

Patienternes deltagelse i videomøder Patienterne skal vurderes fra gang til gang. 

Det afhænger af deres tilstand på dagen og 

ikke deres diagnose. 

Økonomi 

Bostederne har haft flest videokonferencer Skal der startes op i nye områder i nye 

kommuner, kan det anbefales, at bostederne 

overvejes som en af de første, da dette 

projekt har vist, at de kom hurtigt i gang med 

brugen af videokonferencer.  
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patientborger/virtuel-behandling-af-psykiatriske  

 

https://www.sundhed.dk/content/cms/44/39044_pakkeforl%C3%B8b-b%C3%B8rn-og-unge-feb13-2-%282%29.pdf
https://www.sundhed.dk/content/cms/44/39044_pakkeforl%C3%B8b-b%C3%B8rn-og-unge-feb13-2-%282%29.pdf
http://www.psykiatrien.rm.dk/patient/nar-du-er-patient/nar-du-er-voksen-18/nar-du-er-i-behandling-18/hvordan-stilles-en-diagnose/
http://www.psykiatrien.rm.dk/patient/nar-du-er-patient/nar-du-er-voksen-18/nar-du-er-i-behandling-18/hvordan-stilles-en-diagnose/
http://2012.e-sundhedsobservatoriet.dk/forslag/den-informerede-deltagende-og-styrende-patientborger/virtuel-behandling-af-psykiatriske
http://2012.e-sundhedsobservatoriet.dk/forslag/den-informerede-deltagende-og-styrende-patientborger/virtuel-behandling-af-psykiatriske


Udarbejdet af  

Lone Høiberg, projektleder, MedCom 

Stephanie Bernth Ahrenkiel, projektmedarbejder, MedCom 

Bilag 1 
Oversigt over effektiviseringer i demonstrationsprojektet for hver af pilotkommunerne. 

 

1I Lolland Kommune deltager der kun 1 fra visitationen, derfor er beregningerne på baggrund af 1 person 

2Når Mobilteamet tager til Vestergården, er der 5-6, der tager af sted. Beregningerne er på baggrund af fem personer, der kører i 

samme bil. 

 

 

 

                                           
20 Da det både er speciallæger, socialrådgivere og sygeplejersker er lønsatsen per minut beregnet som et gennemsnit at de tre 

lønniveauer, hvilket bliver 6,45/min. 

  Odense Kommune  
Tornbjerggård - 
sengeafsnit 

Lolland Kommune 
Visitationen – 
Sengeafsnit

1 

Thisted Kommune 
Vestergården - 
Mobilteam 

Thisted Kommune 
Mobilteam – 
Vestergården

2 

Københavns Kommune 
Sundbygård - Digevej 

Københavns Kommune 
VE Amager - Digevej 

km tur/retur 15 90,8 30 30 1,5 3,2 

Minutter på transport for 2 
personer 

180 90 120 300 80 60 

Kørselsgodtgørelse høj sats 3,7 
kr./km 

55,5 335,96 111 111   

Løn sygeplejerske 4,46/min 802,8 401,4 535,2 1944
20

 356,8 267,6 

Besparelse i alt. Løn + 
kørselsgodtgørelse 

15.449,4 5898,88 20.032,2 63.705 2.140,8 535,2 

Antal møder i projektperioden 18 8 31 31 6 2 

Total effektivisering i timer 54  12 62 155 8 2 


