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Resumé 

Digitaliseringsstyrelsen har bedt RMC/ICG om at gennemføre en analyse af potentialet 

for øget anvendelse af videotolkning og videokonference på sundhedsområdet med 

særligt fokus på afdækning af gensidige afhængigheder mellem sektorer og fagområder. 

Analysen er gennemført i perioden fra medio december 2013 til april 2014 og har 

afdækket potentialet ved øget brug af video på en række områder. Analysen er således 

opdelt i tre dele: 

1. Tolkning, hvor potentialet ved øget brug af videotolkning på det kommunale 

sundhedsområde, på sygehuse og på øvrige kommunale og regionale områder 

afdækkes. 

2. Møder, beregning af potentiale ved at omlægge indsatsrettede møder, der i dag 

afholdes med fysisk fremmøde, til video på hhv. det kommunale 

sundhedsområde og sygehuse.  

3. Ikke kvantificerbare konsekvenser og implementeringsovervejelser, hvor 

kvalitetsmæssige konsekvenser og forventede økonomiske konsekvenser, der 

ikke kan beregnes samt implementeringsovervejelser, er beskrevet. 

Del 1: Tolkning  

Der gennemføres årligt 10.700 tolkninger på det kommunale sundhedsområde 

svarende til cirka 9 procent af det samlede antal tolkninger i de danske kommuner. 

Anvendelse af videotolkning er kun udbredt i meget begrænset omfang i dag. Ved 

omlægning af fremmødetolkninger til videotolkninger er der et samlet potentiale på 4 

mio. kr. over en 5-årig periode ved nuværende kapacitet og 14 mio. kr. over en 5-årig 

periode ved udvidelse af eksisterende kapacitet.. 

Der gennemføres cirka 64.000 tolkninger på sygehuse, hvoraf 60 procent gennemføres 

som fremmødetolkninger. De samlede årlige tolkeomkostninger er aktuelt 44,5 mio. kr. 

Prisstrukturen varierer betydeligt på tværs af regionerne, og det samme gør anvendelsen 

af videotolkning. Under den aktuelle prisstruktur er der et årligt besparelsespotentiale på 

8,7 mio. kr. Såfremt alle regioner realiserer priser på niveau med den region, der 

afregner til den laveste pris, via indgåelse af nye prisaftaler vil det give et årligt 

besparelsespotentiale på 18,1 mio. kr. 

Der gennemføres i dag cirka 113.000 tolkninger på det andre kommunale områder end 

sundhedsområdet - omkring 5 procent af disse gennemføres i dag per video. Cirka 80 

procent af al tolkning foregår på beskæftigelsesområdet og det sociale område (inkl. 

integration). De kommuner, som har påbegyndt arbejdet med at omlægge 

fremmødetolkning til video, er da også begyndt med disse områder. Det samlede 

potentiale ved omlægning af fremmødetolkninger til videotolkninger på øvrige 

kommunale områder estimeres til at udgøre omkring 104 mio. kr. over en 5 årig periode 

uden at inkludere det yderligere potentiale, som ligger i en klar forventning om betydeligt 

lavere priser på videotolkning som følge af genforhandling af rammeaftaler for 

videotolkning. En betragtning, som underbygges af de i undersøgelsen identificerede, 

nuværende laveste priser på videotolkning. 

Ligesom, der er et potentiale på øvrige kommunale områder, er potentialet blandt 

praktiserende læger også undersøgt og estimeret. Der gennemføres i dag cirka 87.000 

tolkninger i regi af praktiserende læger med en samlet omkostning på 61 mio. kr. Der 

gennemføres i dag kun ganske få videotolkninger. Samtidig forventes det, at regionerne 

må påtage sig hovedparten af implementerings- og driftsomkostningerne ved udbredelse 

af videotolkning til praktiserende læger. Eventuel yderligere anvendelse af videotolkning 

skal aftales mellem PLO og Danske Regioner igennem sundhedsaftalerne. Potentialet 



 

5 

 

estimeres til at udgøre cirka 24 mio. kr. over en 5-årig periode, ligeledes uden indregning 

af potentialet af en prisreduktion. 

I tabellen nedenfor ses udvalgte nøgletal fra de fire områder. 

Tabel 1. Nøgletal om potentiale på tolkeområdet 

 Volumen 
(antal 
tolkninger 
om året) 

Andel 
videotolkninger 

Potentiale 
(mio.kr.) 
over 5 år 
ved scenarie 
I 

Potentiale 
(mio. kr.) 
over 5 år 
ved scenarie 
II 

Det kommunale 
sundhedsområde 

10.700 2 % 4,3  14,0 

Kommunale 
områder udover 
sundhed 
(estimeret) 

113.204 6 % 104 - 

Sygehuse 64.090 31 % 39,0 67,2 

Praktiserende 
læger (estimeret) 

86.673 1 % - 24,0 

Note: Scenarie I: For det kommunale sundhedsområde og de øvrige kommunale områder sker der 
her udelukkende omlægning for de kommuner, der allerede har kapacitet til videotolkning.  På 
sygehusene er der tilstrækkelig kapacitet alle steder. Potentialeberegningen her er således ved fuld 
omlægning. Blandt praktiserende læger antages, der ikke at være tilgængelig kapacitet i dag og 
derfor er der ikke estimeret potentiale her. Scenarie II: På det kommunale sundhedsområde er 
potentialet her beregnet med udgangspunkt i, at kommuner, der ikke har udstyr i dag erhverver sig 
det og implementerer det. Det samme gælder for de praktiserende læger. For sygehusene 
indeholder scenariet også en forventning om prisreduktion på videotolkninger ved genudbud. 

Del 2: Møder 

Indsatsrettede tværkommunale møder og tværsektorielle møder udgør omkring 6 

procent af den samlede mødeaktivitet på det kommunale sundhedsområde. 

Udskrivningskonferencer og forløbskoordinering mellem sygehuse og kommuner udgør 

hovedparten af de indsatsrettede møder, hvor de relevante medarbejdere i alt har cirka 

98.000 transporter årligt. Størstedelen af kommunerne har allerede tilgængeligt udstyr, 

men anvender det kun i meget begrænset omfang.  

Ved at omlægge møderne til video kan kommunerne realisere et potentiale som resultat 

af lavere befordringsomkostninger og mindre transporttid til medarbejderne. Hvis alle de 

kommuner, der allerede har kapacitet, omlægger de indsatsrettede møder, er der et 

nettopotentiale på 31 mio. kr. over en 5-årig periode, og hvis alle kommuner (også de 

der ikke har kapacitet i dag) omlægger de indsatsrettede møder til video, er der et 

potentiale på knap 42 mio. kr. over 5 år. 

Indsatsrettede møder på sygehuse udgør samlet set 12 procent af den samlede 

mødeaktivitet, der foregår mellem to eller flere matrikler. Langt størstedelen af disse 

møder afholdes allerede per video i dag. Trods det, transporterer mødedeltagerne sig 

knap 34.000 gange til fysiske indsatsrettede møder på andre matrikler. Møderne er 

typisk højt standardiserede, og ofte er det den samme deltagerkreds – fx 

lægekonferencer, udskrivningskonferencer mv. Sygehusene har allerede en betydelig 

overkapacitet i form af videoudstyr, og omlægningen af de resterende møder til video 

forventes at kunne ske uden yderligere investeringer. Over en 5-årig periode er der et 

beregnet potentiale (nettonutidsværdi) på cirka 65 mio. kr., svarende til 15 mio. kr. om 

året efter fuld implementering. 

I tabellen nedenfor ses udvalgte nøgletal fra de fire områder. 

Tabel 2. Nøgletal for potentialer ifht. møder 

 Antal 
mødedeltagere, 
der kan flyttes 
fra fysisk til 

Antal 
mødedeltagere, 
hvor møde ikke 
kan flyttes til 

Potentiale 
(mio.kr.) 
over 5 år 
ved 

Potentiale 
(mio. kr.) 
over 5 år 
ved 
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videomøde
1
 videomøde scenarie I scenarie II 

Kommunale 
indsatsrettede 
møder 
(tværkommunale 
og 
tværsektorielle) 

98.226 4.912 31,4 41,9 

Regionale 
indsatsrettede 
møder 

33.770 2.156 65,3 - 

Note: Scenarie I: For det kommunale sundhedsområde sker der her udelukkende omlægning for de 
kommuner, der allerede har kapacitet til videokonferencer.  På sygehusene er der tilstrækkelig 
kapacitet alle steder. Potentialeberegningen her er således ved fuld omlægning. Scenarie II: På det 
kommunale sundhedsområde er potentialet her beregnet med udgangspunkt i, at kommuner, der 
ikke har udstyr i dag erhverver sig det og implementerer det. For sygehusene er der ikke yderligere 
potentiale ved indkøb af udstyr, hvorfor potentialet ikke fremgår under scenarie II. 

Del 3: Ikke kvantificerbare konsekvenser og implementeringsovervejelser 

Der er i forbindelse med analysen identificeret en række konsekvenser af omlægning af 

møder og tolkninger, der ikke umiddelbart kan kvantificeres. Enten fordi det ikke er 

muligt at tilvejebringe et tilstrækkeligt sikkert datagrundlag, eller fordi konsekvenserne er 

af kvalitetsmæssigt karakter, der ikke i denne analyse har været fokus på at kvantificere. 

I forhold til tolkeområdet, peger analysen på, at man vil opnå højere faglighed og 

fleksibilitet i tolkningerne som konsekvens at mere professionel drift og nemmere adgang 

til kvalificerede tolke. Ligeledes er der forventeligt et yderligere økonomisk potentiale 

som følge af, at der vil ske færre aflysninger fra tolkenes side – ligesom varigheden af 

tolkningerne må formodes at blive reduceret. Omvendt kan der være en risiko for, at det 

kan være vanskeligt for tolkebureauerne at opnå fuld kapacitetsudnyttelse, hvis ikke alle 

omlægger til videotolkning. I forhold til møder er det på baggrund af analysen 

vurderingen, at de indsatsrettede møder bliver kortere og mere strukturerede, og at de 

udskrivningskonferencer, der i dag holdes per telefon, i stedet kan afholdes per video. 

De adspurgte medarbejdere har angivet dette som værende et kvalitetsforbedrende 

initiativ. Et initiativ som RMC/ICG på baggrund af analysen forventer, vil være 

omkostningsneutralt. Det empiriske materiale siger entydigt, at dette giver en 

kvalitetsmæssig gevinst for indsatsen både i kommuner og på sygehuse. Endvidere 

forventes der at være en yderligere tidsbesparelse som følge af transporttiden til og fra 

køretøjet og den tid, der går med at finde parkering, som ikke er medtaget i business 

casene. 

Udbredelse af øget brug af video kræver mere end blot teknisk implementering og der 

forventes derfor en implementeringsperiode før den fulde anvendelse er realiseret. Der 

er i den henseende identificeret fem implementeringsovervejelser, baseret på den 

praktiske erfaring fra gennemførelse af analysen. For det første skal der skabes 

synlighed om, hvad der ønskes opnået med omlægningen til øget anvendelse af 

videotolkning og videokonferencer blandt de involvererede medarbejdere (Effekt). For 

det andet skal det være tydeligt, at forandringen er central for ledelsen på alle niveauer i 

organisationen. Uden klart og vedholdende formidling af denne vigtighed, vil der ofte ske 

det, at implementeringen løber ud i sandet (Vigtighed). For det tredje er der behov for, at 

man i forandringsprocessen sikrer sig, at man både engagerer dem, der er for og nogle 

af de medarbejdere og ledere, som er kritiske overfor den nye praksis (Mennesker). For 

det fjerde er det væsentligt, at tempo og stil for implementering passer til den 

eksisterende organisation og kultur. Fastholdelse af energi og momentum i 

implementeringen afhænger af, at fokus for indsatser og dialog er planlagt rettidigt, så de 

                                                           

1
 Enheden er antal mødedeltagere, som hvert år transporterer sig til et møde, da det er denne 

parameter, der driver omkostningerne. Det er således ikke antallet af møder, der er angivet.  
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relevante medarbejdere er involveret og informeret på forhånd, og at den ændrede 

praksis tager højde for de praktiske problemstillinger, som gør sig gældende (Energi). 

For det femte er det nødvendigt, at ledelsen ikke bare fastholder fokus på opnåelse af 

effekt, men også i mange tilfælde troværdigt går forrest med den nye praksis 

(Autenticitet). 
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1. Indledning 

1.1 Baggrund 

Den 30. september 2013 offentliggjorde regeringen, KL og Danske Regioner 

Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020. Som led i strategiens initiativ 2.5 

Øget service og effektivitet med videotolkning og -konferencer skal de økonomiske og 

kvalitetsmæssige potentialer ved øget brug af videotolkning og videokonferencer på 

sundhedsområdet i kommuner og regioner afdækkes. 

Der er i 2009-2013 ydet i alt 41,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi med henblik 

på etablering af en fællesoffentlig infrastruktur for videokonferencer og udbredelse af 

videotolkning på alle relevante sygehusafdelinger inden udgangen af 2012 

(målsætningen er siden ændret til ved udgangen af 2013). I teletolkeprojektet har også 

10 kommuner deltaget og fået støtte til implementeringen af videotolkning. 

På baggrund af positive erfaringer med brug af videotolkning og videokonferencer i den 

offentlige sektor, herunder på sundhedsområdet, forventes det, at der kan være 

økonomiske gevinster samt kvalitetsgevinster for borgerne ved en øget anvendelse af 

videotolkning og videokonferencer på sundhedsområdet i kommuner og regioner.
2
 

Digitaliseringsstyrelsen har derfor bedt RMC/ICG om at gennemføre en analyse af 

potentialet for øget anvendelse af videotolkning og videokonference på 

sundhedsområdet med særligt fokus på afdækning af gensidige afhængigheder mellem 

sektorer og fagområder.  

1.2 Formål 

Der er i dag ikke et fuldt overblik over omfanget af anvendelsen af videotolkning og 

videokonferencer på sundhedsområdet i kommuner og regioner. Nærværende analyse 

har således til formål at kortlægge og afdække omfanget af den nuværende anvendelse 

af henholdsvis videotolkning og videokonference – samt potentialet for yderligere 

anvendelse. 

For yderligere omlægning til videotolkning udmøntes dette konkret i:
3
 

 Business case for det kommunale sundhedsområde 

 Business case for hver region på sygehusområdet 

 Estimering for de øvrige kommunale områder 

 Estimering for praksissektoren  

For yderligere omlægning til videokonferencer udmøntes dette konkret i: 

 Business case for det kommunale sundhedsområde 

 Business case for hver region på sygehusområdet 

                                                           

2
 I kommunerne defineres sundhedsområdet som det somatiske og psykiatriske sundhedsområde 

samt ældreområdet. 

3
 I udbudsmaterialet er det angivet, at der skal estimeres potentialer for øvrige områder i relation til 

sundhedsområdet ifht. tolkning. Den indsamlede empiri indikerer imidlertid, at der kun i meget 
begrænset omfang anvendes tolke på apoteker og i Kriminalforsorgen (i forbindelse med 
sundhedsrelaterede emner). Derfor er øvrige områder her begrænset til praksissektoren, hvor der 
er en betydelig volumen. 
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Den konkrete afgrænsning af undersøgelsesfeltet, som Digitaliseringsstyrelsen i dialog 

med KL og Danske Regioner undervejs i forløbet er nået til enighed om, fremgår af afsnit 

1.3. 

1.3 Afgrænsning af undersøgelsesfeltet 

Udgangspunktet for nærværende analyse var jf. udbudsmaterialet, at det primære 

undersøgelsesområde for analysen omfattede sundhedsområdet i kommuner og 

regioner.  

For så vidt angår undersøgelsesfeltet for tolkning har Digitaliseringsstyrelsen i 

samarbejde med KL og Danske Regioner valgt at afgrænse dette, således at der alene 

omfattes tolkninger, som sker i relation til sundhedsområdet. Dog omfattes som nævnt 

ovenfor desuden en kortlægning af omfanget af tolkninger på andre områder i 

kommuner samt andre sektorer som fx praksissektor med henblik på estimering af 

potentialet for omlægning til videotolkning.  

Undersøgelsesfeltet for videokonferencer på sundhedsområdet er efter et længere 

afklaringsforløb mellem Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner blevet 

afgrænset til en mindre del af den samlede mængde af mødeaktivitet på 

sundhedsområdet i og mellem regioner og kommuner samt andre aktører på 

sundhedsområdet. Således omfattes alene mødeaktivitet, som vedrører samarbejde 

mellem fagpersoner om individuelle behandlingsforløb – enten mellem: 

 Aktører i sygehussektoren 

 Aktører i sygehussektor og kommunal sundhedssektor (tværsektorielle møder) 

 Aktører i sygehussektor og andre dele af sundhedsvæsenet 

 Aktører i kommuner og andre kommuner (tværkommunale møder) 

Den konkrete definition af mødetyper og formål fremgår af bilag 1. 

1.4 Metodisk tilgang 

Kortlægningen og analysen må nødvendigvis differentieres mellem videotolkning og 

videokonference, da der gælder forskellige vilkår og rammer for de to områder. Fx er 

potentialet for anvendelse af videotolkning ikke afhængig af, at flere sundhedsaktører er 

involveret, men derimod af, at der er et møde med en borger, som kræver tolkebistand 

for at kunne gennemføres. Potentialet for yderligere anvendelse af videokonferencer er 

derimod afhængig af omfanget af møder mellem fagpersoner, hvor en eller flere 

deltagere kommer fra andre matrikler fx på tværs af kommuner, sektorer eller 

sygehusenheder. 

Figuren nedenfor illustrerer baggrunden for den metode, der anvendes til opgørelse af 

potentialer for hhv. øget anvendelse af videoudstyr til videomøder og videotolkning på 

sygehuse og på det kommunale sundhedsområde. Figuren illustrerer både princippet for 

potentialeopgørelse for videotolkning og videomøder.  
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Figur 1. Tilgang til potentialeberegning 

 

De økonomiske potentialer for hvert af de ovenfor beskrevne områder fremgår af kapitel 

3 til 8. 

Med udgangspunkt i interviews og erfaringsindsamlingen vurderer RMC/ICG, at 

implementeringen af øget anvendelse af video kan gennemføres i følgende tempi: 

 Tolkning på sundhedsområdet i kommuner: 6 måneder i de kommuner, der 

allerede har kapacitet, og 9 måneder i de kommuner, som skal igennem en 

teknisk implementering (hhv. 50 % potentialerealisering i år 0 og 25 % 

potentialerealisering i år 0). 

 Tolkning på sygehuse: Videotolkning er implementeret teknisk og 

organisatorisk. Derfor er vurderingen, at implementeringen bør kunne ske på 

tre måneder, svarende til at 75 % af det fulde potentiale realiseres i år 0. 

 Indsatsrettede møder i kommuner: Da genstandsfeltet omfatter en begrænset 

medarbejdergruppe, og møderne ligeledes er velafgrænsede, er det 

vurderingen, at det er muligt at implementere på 9 måneder svarende til 25 % 

potentialerealisering i år 0. 

 Indsatsrettede møder på sygehuse: Der afholdes allerede en stor del af denne 

type møder pr. video. Der har foregået en teknisk implementering. Derfor er 

det vurderingen, at implementeringen i gennemsnit kan realiseres på 6 

måneder svarende til 50 % potentialerealisering i år 0. 

 Tolkning på øvrige kommunale områder: Det er vurderingen, at en 

implementering på de øvrige områder vil være af samme længde som på 

sundhedsområdet i kommuner (hhv. 6 måneder og 9 måneder).  

 Tolkning blandt praktiserende læger: Der er en række forudsætninger for at 

kunne implementere videotolkning blandt praktiserende læger (jf. kapitel 5.2). 

Derfor er vurderingen, at det vil tage i gennemsnit 9 måneder at implementere 

på dette område svarende til 25 % potentialerealisering i år 0. 

Med henblik på at stille ensartede krav på tværs af områderne i forbindelse med en 

eventuel aftale om øget anvendelse af videotolkning og videomøder er der imidlertid 

aftalt følgende model for alle områder: 

 Der indregnes en implementeringsperiode startende fra 1. september 2014 

frem mod fuld implementering af målsætningen pr. 31. december 2015. 

Maksimal  kapacitet/potentiale

Indfrielse af potentiale ved ny 

kapacitet

Indfrielse af potentiale ved 

eksisterende kapacitet

Nuværende 

anvendelse/udnyttelse

t0

Nuværende kapacitet

t1 t2 t3 t5t4

3

2

1 

B

AP
o

te
n

ti
a
le

Gevinstrealisering (tid)

C IKKE OMFATTET

Potentiale, der afhænger af mere 

avancerede løsninger eller mere 

effektiv teknologi
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 De første fire måneder anvendes til at forberede og planlægge øget 

videoanvendelse, herunder særligt at få gennemført den nødvendige 

sagsbehandling samt de politiske og administrative beslutningsprocesser. 

 De næste seks måneder til at overføre aktivitet til videoløsning svarende til 50 

% af måltallet, mens de resterende seks måneder af 2015 anvendes til at opnå 

fuld implementering svarende til 100 % af måltallet. 

 År 0 begynder i alle business cases 1. januar 2015. 

Ud over de økonomiske potentialer er der i analysen også afdækket en række 

kvalitetsmæssige potentialer og omkostninger ved øget anvendelse af video. Disse er 

beskrevet i kapitel 9, mens der i kapitel 10 er beskrevet en række overvejelser i forhold til 

implementeringen af øget brug af videotolkning og videokonferencer.  

1.5 Empirisk grundlag 

Analysen bygger på et omfattende empirisk grundlag.  

I figuren nedenfor ses et overblik over tilrettelæggelsen af analysens faser og aktiviteter. 

Figur 2. Oversigt over analysens aktiviteter  

 

For at kvalificere spørgerammer og fokusere analysen gennemførtes indledningsvis en 

række besøg og interviews i tre kommuner, på to sygehuse og med tre tolkebureauer 

(1). 

På baggrund af de indledende interviews gennemførtes i alt tre 

spørgeskemaundersøgelser med henholdsvis tolkebureauer (3), kommuner (2) og 

sygehuse (4).  

Spørgeskemaundersøgelsen blandt tolkebureauerne (3) havde til formål at afdække den 

nuværende aktivitet af tolkning og videotolkninger i kommuner, på sygehuse og på 

øvrige tilstødende områder. Spørgeskemaundersøgelsen havde endvidere til formål at 

afdække tolkebureauernes kapacitet til videotolkning. Spørgeskemaundersøgelserne 

blandt kommuner og på sygehuse havde til formål at indsamle viden om udstyr, 

kapacitet og tolkninger. De fulde spørgeguides fremgår af bilag 8-10. 

Indledende interview og workshopper

Survey med 50 

kommuner

Survey med 

tolkebureauer

Survey med 15 

sygehuse

Besøg i 15 kommuner Besøg på 15 sygehuse

1 

Opfølgende interviewaktiviteter

Udarbejdelse af business case Afrapportering

2 3 4 

5 6

7 

8 9 
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Tabel 3. Svarprocenter for spørgeskemaundersøgelser 

  Kommuner Sygehuse Tolke 

Antal besvarede surveys 28 13 20 

Antal besøg 15 15   

I alt 43 28 20 

Inviterede deltagere 50 50 31 

Svarprocent 86% 93% 65% 

Analysens centrale aktivitet var besøg i 15 kommuner (5) og på 15 sygehuse (6). 

Besøgene havde en varighed af 1-3 dage og omfattede interviews med it-afdelinger, 

økonomiafdelinger, centrale medarbejdere samt kalendergennemgang med i alt 147 

medarbejdere på det kommunale sundhedsområde og 118 medarbejdere på sygehuse 

med henblik på at kortlægge mødeaktiviteten.  

Størstedelen af analysens forudsætninger og resultater beror på et kvantitativt 

datagrundlag. En række betragtninger i analysen beror dog på primært på kvalitative 

interview med 265 fagpersoner på området. Betragtningerne beror på RMC/ICG’s 

overordnede indtryk fra de mange interview og workshops. 

Der er som supplement til ovenstående indhentet en række faktuelle oplysninger om 

videoudstyr, omkostninger til drift, antal tolkninger og omkostninger hertil.  

De vurderinger, RMC/ICG har foretaget i den resterende del af denne rapport, er 

foretaget med udgangspunkt i det beskrevne empiriske grundlag. 
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Del 1 – Tolkning 
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2. Generelt om tolkning og videotolkning 

Anvendelsen af tolke på det kommunale område og på sygehuse afspejler et behov for 

at nedbryde en sprogbarriere mellem patient/borger og personale, når borgeren enten er 

fremmedsproget eller har behov for en tegnsprogstolk.  

På sygehuse foregår tolkning typisk i forbindelse med den konkrete behandling/samtale 

på sygehusets matrikel. Tolkningerne kan foregå i et stræk. Det vil sige, at der i 

forbindelse med undersøgelsen/samtalen anvendes tolk under hele forløbet. Andre 

gange er der behov for, at tolken er til stede indledningsvis i et behandlingsforløb og igen 

ved behandlingsforløbets afslutning.  

På det kommunale sundhedsområde er der behov for tolkning både på og uden for 

kommunens matrikler.  

Der anvendes eksempelvis tolkning i forbindelse med:  

 Den konkrete indsats på myndighedens matrikel (kontrol, sagsbehandling, 

operationer, undersøgelser mv.) 

 Indsatsen på øvrige enheder (skoler, genoptræningscentre mv.) 

 Den konkrete indsats på borgerens matrikel (hjemmepleje, anbringelsessager 

mv.) 

Tolkningerne kan, afhængig af kontekst, have forskellig varighed og stille forskellige krav 

til tolkenes involvering. 

Historisk har offentlige myndigheder overvejende gennemført tolkninger ved hjælp af 

tolke, som har været fysisk til stede i samme lokale som myndigheden og 

borgeren/patienten. Teknologien har dog de seneste år gjort det muligt at foretage 

tolkning pr. video, hvor tolken deltager via video og opholder sig et arbitrært sted.  

I boksen nedenfor er hhv. videotolkning og fremmødetolkning beskrevet kort. Der er 

endvidere en beskrivelse af de erfaringer, der er gjort med hhv. fremmøde- og 

videotolkning. 

Boks 1. Beskrivelse af videotolkning og fremmødetolkning 
Type Fremmødetolkning Videotolkning Telefontolkning 

Generel beskrivelse En fremmødetolkning foregår 
typisk ved, at en tolk møder på en 
given lokation og deltager i mødet 
sammen med patient og 
repræsentant fra den offentlige 
myndighed.  

Videotolkning er tolkning, der 
gennemføres via 
videokonferenceudstyr. Tolken 
befinder sig i et tolkestudie (der 
kan være privat eller offentligt) og 
er således – i modsætning til 
traditionel fremmødetolkning – 
ikke fysisk til stede i forbindelse 
med tolkningen. Imidlertid har 
tolken visuel kontakt, hvilket ikke 
er tilfældet, når tolkning ydes via 
telefon.  

Telefontolkning er tolkning, der 
foregår med patienten til stede 
sammen med behandler. Tolken 
tolker via en telefonforbindelse fra 
en anden fysisk lokation. Indtil for 
et par år siden har dette reelt 
været det eneste alternativ til 
fremmødetolkning.  

Positive erfaringer 
fra brugere 

Tolken er til stede i lokalet, og det 
er muligt at skabe relation. 

Bedre og mere direkte dialog med 
patienten. Dialogen foregår mere 
direkte mellem patient og 
behandler mens tolken bliver 
mere et redskab. Dette skaber en 
mere intim dialog 
Mulighed for højere kvalitet i 
tolkningen. Det er muligt for 
tolkebureauerne at 
kapacitetsudnytte bedre og 
dermed også sikre en højere grad 
af specialisering blandt tolkene, 
hvilket igen giver bedre tolkninger. 
Ligeledes er det muligt at slukke 
for tolken, hvis der er detaljer af 
meget intim karakter. 

- 
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Der er adgang til kvalificerede 
tolke inden for alle sprog. 
Mere effektiv afvikling. 

Negative faktorer 
oplevet af brugere 

Afstande. 
Priser og omkostninger. 
Tolkene er lokale og kender ofte 
patienten/borgeren. 
Svært at skaffe kvalificerede tolke 
inden for alle sprog. 
Tolken opleves som forstyrrende 
for dialogen med 
patienten/borgeren. 

Hvis man har oplevet udfordringer 
ved den teknologiske del. 
Hvis teknologien ikke er til stede. 
 

- 

Tolkenes erfaring Fortrolighed mellem tolk og 
patient 
Mange forstyrrende aktiviteter. 
Tolken bliver tillagt mere end blot 
tolkerollen, 

Mere professionel dialog og rolle. 
Mere effektiv anvendelse af 
tolketid. 
Kan være vanskeligt at etablere 
de nødvendige faciliteter. 

- 

Ekspert/fagpersoner 
omkring 
begrænsninger

4
 

Få begrænsende faglige hensyn – 
fx opleves tolkens tilstedeværelse 
ind imellem som direkte invasiv 
for dialogen mellem fx læge og 
patient. 

Ingen begrænsende faglige 
hensyn. 

- 

Nogle kommuner og regioner er allerede langt i arbejdet med at omlægge 

fremmødetolkninger til videotolkninger af hensyn til, at der kan være økonomiske fordele 

som pga. sparede transportomkostninger (både km og løn), større fleksibilitet samt 

hensyn til patienten/borgeren ift. at sikre, at det ikke er en lokal tolk, man kan møde i 

nærmiljøet, der foretager tolkningen. 

En eventuel omlægning til videotolkning forudsætter, at der er tilgængeligt udstyr, der 

kan anvendes til tolkning både i kommuner og hos tolkebureauer. I tabellen nedenfor er 

der en oversigt over, hvilke typer af udstyr og løsninger der er mest oplagte til 

videotolkning.  

Tabel 4. Oversigt over videotolkeudstyr i kommuner og på sygehuse 

Type Eksempler Beskrivelse Priser pr. enhed 

Videoudstyr Fx Tandberg/Cisco 
E20

5
, Polycom 

V700 

Mindre og typisk 
transportable 
videoenheder, der 
også kan anvendes 
til mødeaktivitet 
mellem 2-3 
deltagere 

4.000-10.000 kr. 

Softwareløsninger Webcam/højttaler 
kombineret med fx 
Lync-/Jabber-klient 
og pc 

Typisk et HD-
webcam koblet 
sammen med en 
bærbar computer  

3.000 kr. 

En række kommuner, alle regioner og nogle tolkebureauer har allerede i dag udstyr, der 

kan anvendes til videotolkning (jf. afsnit 3.2, 4.2, 7.2 og 8.2).  

Der findes cirka 20 private tolkebureauer, som alle er leverandører af fremmedsproglig 

tolkning til offentlige myndigheder. Dertil har fx Odense, Aarhus og Aalborg Kommune 

fastansatte tolke, som varetager størstedelen af kommunens tolkeopgaver 

(fremmedsprog) og samtidig leverer tolkninger til andre kommuner.  

Markedet for tegnsprogstolkning til offentlige myndigheder er kendetegnet ved få større 

leverandører og en lang række mindre. Især på tegnsprogsområdet er bevægelsen de 

                                                           

4
 Dette er primært baseret på interview med klinikere og eksperter – både i psykiatrien og somatiske 

afdelinger. 

5
 Tandberg/Cisco E20 kostede 10.000 kr. men er udgået af produktion. Prisen afspejler derfor ikke 

generhvervelsesprisen for denne type af udstyr.  
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seneste år gået mod dannelsen af konsortier eller sammenlægning af mindre bureauer.  

De største leverandører har typisk kontorer spredt over større geografiske områder og 

har aftaler med flere kommuner, regioner og myndigheder. De mindre leverandører 

leverer oftest kun tolkeydelser lokalt.  

I tabellen nedenfor fremgår en række karakteristika ved de to typer af tolkebureauer. 

Tabel 5. Tolkebureauer 

 Fremmedsproglig Tegnsprog 

Antal primære leverandører Cirka 20 Cirka 25 

Gns. antal tolke tilknyttet (spænd) 413 (4-850) 21 (1 - 130) 

Andel, der tilbyder videotolkning 55% 50% 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse med tolkebureauer 
Note: Især inden for den fremmedsproglige tolkning har de store bureauer ofte tilknyttet en lang 
række tolke på freelancebasis, og tolkene kan være tilknyttet flere bureauer. Det er derfor vanskeligt 
at opgøre det samlede antal tolke. 

De største tegnsprogs- og fremmedtolkebureauer tilbyder videotolkning i dag og har 

derfor i vid udstrækning den nødvendige tekniske kapacitet og infrastruktur til udbredelse 

af videotolkning, uden at eventuelle investeringer pålægges kommuner/regioner i form af 

forhøjede priser/omkostninger.  

3. Tolkning på det kommunale sundhedsområde  

I dette kapitel præsenteres først analysens resultater om tolkning, anvendelse af 

videotolkning samt priser og omkostninger på det kommunale sundhedsområde. 

Dernæst følger et afsnit om udstyr og nuværende kapacitet. Resultaterne fra business 

casen for øget brug af videotolkning præsenteres til sidst i kapitlet.  

3.1 Behovet for tolkning i kommuner 

3.1.1 Omfang  

Der gennemførtes cirka 124.000 tolkninger i de danske kommuner i 2013, heraf var cirka 

10.700 tolkninger på det kommunale sundhedsområde. Den største del af de 

kommunale tolkninger foregår på beskæftigelsesområdet – typisk i jobcentre.  

De tolkninger, der gennemføres på det kommunale sundhedsområde, sker i forbindelse 

med myndighedsudøvelse (fx visitation), genoptræning, rehabiliteringsindsatser, den 

socialpsykiatriske indsats og i forbindelse med øvrige sundhedsrelaterede indsatser 

(misbrugscentre mv.). Tolkning sker derfor på flere matrikler i kommunerne. En del af 

ovenstående indsatser (cirka 20 %) foregår desuden i borgerens hjem, hvilket ikke er en 

del af analysens genstandsfelt, og et eventuelt potentiale for omlægning af disse 

tolkninger medtages derfor ikke i business casen.  

I tabellen nedenfor fremgår centrale nøgletal for tolkning på det kommunale 

sundhedsområde. 

Tabel 6. Tolkninger på sundhedsområdet i kommuner 

Tolkninger i alt  10.700 

Andel kommuner, der anvender videotolkning på 
sundhedsområdet 

25 % 

Andel videotolkninger på sundhedsområdet 2 % 

Andel telefontolkninger 7 % 

Andel tolkninger, der foregår på borgerens matrikel 20 % 

Andel tolkninger, der foregår i kommuner med færre 
end 12 tolkninger om året (i alt 9 kommuner) 

0,3 % 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse med kommuner samt besøg i kommuner. 
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Kun 2 % af det samlede antal tolkninger på sundhedsområdet sker over video i dag. På 

de øvrige kommunale forvaltningsområder er den relative andel tolkninger, som sker 

over video, en anelse højere, hvilket skyldes, at kommunerne typisk har valgt at 

implementere videotolkning på områder med størst volumen først (jf. afsnit 5.1).  

De seks største kommuner (København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers) 

står for omkring 37 % af tolkningerne på sundhedsområdet, mens de 9 kommuner med 

færrest tolkninger (under 12 om året) tilsammen gennemfører omkring 0,3 % af 

tolkningerne. Det betyder, at der er en række kommuner med mindre end én tolkning om 

måneden på sundhedsområdet. Kommunerne er her medtaget i business casene, men 

da det kan være en uforholdsmæssig stor implementeringsindsats at gøre for så få 

tolkninger, kan det overvejes at udelade dem fra en eventuel udrulning. 

3.1.2 Priser og omkostninger til tolkning 

Omkostningerne til tolkning på det kommunale sundhedsområde udgør cirka 10,5 mio. 

kr. for hele 2013 
6
.  

Lidt over halvdelen af de adspurgte kommuner angiver, at de har en fast aftale med et 

eller flere tolkebureauer og faste prisaftaler, andre kommuner afregner efter 

Justitsministeriets takster for tolkeydelser. Aalborg, Odense og Aarhus har egne 

tolkeservices, der varetager størstedelen af tolkningerne i disse kommuner. Der afregnes 

for tolkning i disse kommuner på samme vis som med eksterne bureauer. 

Odense og Aarhus har samtidig en samarbejdsaftale om videotolkning på tværs af 

kommunerne for at sikre større fleksibilitet i tilgængelige sprog og planlægningen.  

I omkring tre fjerdedele af de kommuner, der benytter private tolkebureauer, er transport 

ved fremmødetolkning inkluderet i timeprisen. De øvrige betaler pr. kørt kilometer eller 

pr. kørt kilometer og for den tid, tolken bruger på transport. 

Priserne varierer betydeligt fra kommune til kommune alt efter kommunestørrelse og den 

konkrete prisaftale, der er indgået. Enkelte kommuner betaler op mod 1.250 kr. pr. 

tolketime inkl. transport, mens andre betaler ned til 290 kr. for en times videotolkning. 

Gennemsnitspriserne på forskellige typer af tolkninger fremgår nedenfor. 

Tabel 7. Prisspænd for tolkning i kommunerne for en times tolkning
7
 

 

Store 
kommuner 

Mellemstore 
kommuner 

Mindre 
kommuner 

Video (kr. pr. time) 304 337 486 

Fremmøde (kr. pr. time inkl. 
transport) 498 607 649 
Kilde: Prisoplysninger fra kommunerne.  
Note: Store kommuner er København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Mellemstore 
kommuner er kommuner med flere end 50.000 indbyggere. 
For fremmødetolkning er der indregnet transport på i alt 50 km og 1 times transporttid (såfremt der 
betales separat for transport). Baseret på kvalitative interview med kommuner og endvidere er de 
gennemsnitlige priser valideret ved sammenholdning af tolkeforbrug og antal tolkninger. Det er 
primært mindre kommuner med få tolkninger, der betaler for transport. Typisk betales der fra 
tolkens hjemmeadresse. Tolkene bor typisk i større byer og har derfor betydelige afstande og typisk 
længere end de 25 km. hver vej, der er indregnet her. Det er dog på grund af faktureringspraksis 
ikke muligt, at lave en eksakt beregning. 

                                                           

6
 I kommuner med egen tolkeservice er omkostningen værdisat efter de interne faktureringspriser.  

7
 Priserne er uvægtede gennemsnit af de kommuner, hvor der foreligger prisoplysninger. 
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Som det fremgår af tabellen, er videotolkning generelt billigere end fremmødetolkning. 

Hvad der ikke fremgår af tabellen er, at tallene dækker over betydelige forskelle på tværs 

af kommunernes priser for videotolkning – helt op mod 50 %. 

3.2 Kapacitet til videotolkning i kommunerne 

Det er en forudsætning for øget anvendelse af video, at det rette udstyr er til stede, dér 

hvor behovet er, også selvom det kun er en begrænset del af den samlede tolkeaktivitet, 

der foregår på det kommunale sundhedsområde. 

Tabellen nedenfor viser en oversigt over, hvor stor en andel af kommunerne der har 

tilstrækkeligt med udstyr til rådighed til at gennemføre tolkninger pr. video ved fuld 

omlægning til videotolkning på det kommunale sundhedsområde. 

Tabel 8. Udstyr i kommunerne 

Type Dedikeret 
tolkeudstyr (fx 
Tandberg E20) 

Lync Jabber, 
MOVI m.fl. 

Andel kommuner 
med tiltrækkelig 

kapacitet 

Store 
kommuner 

67% 67% 33% 83% 

Mellemstore 
kommuner 

27% 36% 9% 55% 

Mindre 
kommuner 

0 % 20 % 13 % 33 % 

Kilde: Oplysninger fra kommunerne. Survey og besøg. 

Omkring halvdelen af kommunerne har eller er i gang med at implementere Microsoft 

Lync, Jabber, MOVI eller andre pc-baserede videoklienter. Som det fremgår af tabellen, 

er det primært de større kommuner, der har tilstrækkelig med kapacitet til at dække 

behovet ved fuld omlægning, mens mindre kommuner skal investere i indkøb af udstyr 

for at realisere øget brug af videotolkning.  

3.3 Potentiale ved omlægning til videotolkning 

Ud af de årlige 10.700 tolkninger på det kommunale sundhedsområde forventes cirka 

70% svarende til 7.800 tolkninger i alt at være relevante at lade indgå i business casen 

for øget anvendelse af videotolkning (jf. ovenfor). 

I boksen nedenfor er de væsentligste forudsætninger for beregning af potentialet for 

øget anvendelse af videotolkning oplistet.  

Boks 2. Beskrivelse af beregningsgrundlaget for øget videotolkning på sundhedsområdet 
i kommuner 

 Der er ikke noget i analysen, der indikerer, at tolkninger ikke kan gennemføres per video.. 
Der kan være enkelte tilfælde, hvor det pga. fx strukturelle tilfælde ikke kan lade sig gøre (5% 
af tolkningerne). 

 9% af alle tolkninger i kommunerne foregår inden for sundhedsområdet. 

 20% af tolkningerne på sundhedsområdet gennemføres i borgerens eget hjem og kan derfor 
ikke gennemføres pr. video. 

 Telefontolkninger forbliver på telefon (7%), og 2% af tolkningerne foregår allerede i dag pr. 
video. 

 Denne effektive tolketid er ens for fremmødetolkning og videotolkning. 

 Der er behov for investeringer selv under nuværende kapacitet med henblik på at sikre 
tilstrækkelig kapacitet i de kommuner, hvor antallet af udstyr på sundhedsområdet er ukendt. 

 Det antages, at der er behov for syv stykker udstyr i de store kommuner, fem i de 
mellemstore kommuner samt to i de små kommuner. Dette gælder også de kommuner, der 
allerede har udstyr. En række kommuner (20 %) har dog med sikkerhed tilstrækkeligt med 
udstyr og derfor ikke tildeles yderligere i business casen. 

 Der afsættes 15 min. pr. ny klient til opsætning og introduktion af medarbejderen. 
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 Der afsættes 10-74 timer pr. kommune til udbredelse af videotolkning på sundhedsområdet. 

 Der afsættes fire måneder til den indledende kommunale beslutningsproces og 
administrative planlægning. Dette pågår forud for år 0 i business casen (1. sept. 2014 – 31. 
december 2015). Herefter realiseres 50 % af det fulde potentiale i år 0. Fra og med år 1 
forudsættes fuld potentialerealisering. 

 Omkostninger til support og helpdeskfunktion vil blive påvirket af en øget brug af 
videotolkninger (1 time pr. 100 timers ekstra videotolkning). 

 De gennemsnitlige eksisterende priser pr. tolkning anvendes i business casen, og der 
medtages således ikke et potentiale ved evt. mulighed for opnåelse af billigere priser, da 
dette potentiale formentlig kun kan realiseres, hvis der ses på tværs af de kommunale 
områder. 

 Forudsætninger og input er nærmere beskrevet i bilag 4. 

Der er i forbindelse med potentialeberegning på det kommunale sundhedsområde 

opstillet to scenarier.  

Det første scenarie er opstillet med udgangspunkt i, at det udelukkende er kommuner 

med tilstrækkelig kapacitet, der øger antallet af videotolkninger. Som det fremgår af 

tabellen nedenfor, viser beregningen et potentiale på omkring 300.000 kr. det første år 

og omkring 1 mio. kr. de efterfølgende år. 

Tabel 9. Potentiale på landsplan ved nuværende kapacitet (mio. kr. 2014-pl) 

 
År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 I alt 

Bruttogevinst 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 4,5 

- Tolkehonorar 0,5 1,1 1,1 1,1 1,1 4,9 

- Øvrig drift -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,0 

Udgifter(projekt) 0,2     0,2 

- Udstyr
8
 0,1     0 

- Implementering 0,1     0,1 

Nettogevinst 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 4,3 

Note: I ovenstående business case er det beregningsmæssigt forudsat, at implementeringen 
påbegyndes 1. september 2014. I 2015 (år 0) opnås 50 % gevinstrealisering. Fra år 1 (per 31/12 
2015) opnås 100 % gevinstrealisering. 

I det andet scenarie er der indregnet, at de kommuner, der i dag ikke har tilstrækkelig 

kapacitet, indkøber udstyr og implementerer videotolkning på sundhedsområdet. Det 

første år er der et potentiale på i alt 0,4 mio. kr. og 3,4 mio. kr. hvert af de efterfølgende 

år. 

Tabel 10. Potentiale på landsplan ved udvidet kapacitet (mio. kr. 2014-pl) 

 

År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 I alt 

Bruttogevinst 1,6 3,4 3,4 3,4 3,4 15,2 

- Tolkehonorar 1,7 3,4 3,4 3,4 3,4 15,3 

- Øvrig drift -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,0 

Udgifter(projekt) 1,2 - - - - 1,2 

- Udstyr 0,6 - - - - 0,6 

- Implementering 0,6 - - - - 0,6 

Nettogevinst 0,4 3,4 3,4 3,4 3,4 14,0 

Note: I ovenstående business case er det beregningsmæssigt forudsat, at implementeringen 
påbegyndes 1. september 2014. I 2015 (år 0) opnås 50 % gevinstrealisering. Fra år 1 (per 31/12 
2015) opnås 100 % gevinstrealisering. 

                                                           

8
 Selvom det udelukkende er kommuner med tilstrækkelig kapacitet, er der alligevel afsat et mindre 

beløb til indkøb af ekstra udstyr med henblik på at sikre, at der er nok. 
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3.4 Opsamling 

Der gennemføres årligt 10.700 tolkninger på det kommunale sundhedsområde svarende 

til cirka 9 % af det samlede antal tolkninger i de danske kommuner. Anvendelse af 

videotolkning er kun udbredt i meget begrænset omfang i dag. Ved omlægning af 

fremmødetolkninger til videotolkninger er der et samlet potentiale på 4,3 mio. kr. over en 

5-årig periode ved nuværende kapacitet og 14 mio. kr. ved udvidet kapacitet. 

4. Tolkning på sygehuse 

Regionerne har over de seneste år deltaget i en række projekter om øget brug af 

videotolkning under blandt andet det nationale teletolkeprojekt
9
, hvilket har resulteret i en 

stigning i antallet af videotolkninger på sygehusene. I dette kapitel præsenteres business 

casen og det økonomiske potentiale for yderligere omlægning af tolkning til videotolkning 

på sygehusene.  

Først beskrives nuværende anvendelse af videotolkning samt priser og omkostninger. 

Dernæst følger et afsnit om udstyr og nuværende kapacitet. Resultaterne fra business 

casen for øget omlægning til videotolkning præsenteres til sidst i kapitlet.  

4.1 Behovet for tolkning 

4.1.1 Omfang  

I 2013 gennemførtes i alt 64.090 tolkninger på de danske sygehuse, dækkende over 

udgifter på i alt 44,5 mio. kr. 60% af disse gennemførtes som fremmødetolkninger – 

resten pr. tlf. eller video.  

I tabellen nedenfor fremgår centrale nøgletal for tolkeaktiviteten på sygehusene i 

regionerne. 

Tabel 11. Oversigt over tolkninger og videotolkninger i 2013 

 Region 
Samlet antal 
tolkninger 

Andel som 
fremmøde 

Andel over  
video 

Andel over 
telefon 

Region Hovedstaden 19.800 84% 14% 2% 

Region Sjælland 7.032 55% 17% 29% 

Region Syddanmark 23.356 35% 59% 6% 

Region Midtjylland 10.560 73% 20% 7% 

Region Nordjylland 3.343 64% 10% 26% 

I alt 64.090 60% 31% 8% 
Kilde: Oplysninger fra regionerne samt egne estimater. 
Note: Opgørelsen dækker over både tegnsprogstolkninger og fremmedsproglige tolkninger. 
Opgørelser over antallet af tegnsprogstolkninger har kun været tilgængelig i Region Nordjylland – i 
de øvrige regioner er antallet af tegnsprogstolkninger estimeret. Kun gennemførte tolkninger er 
medregnet i opgørelsen. Aflyste tolkninger er dog medtaget i business casen. 

Der er betydelig variation mellem regionerne i, hvor meget de forskellige typer af tolkning 

anvendes. Region Syddanmark har gennemført 59 % af deres tolkninger over video i 

2013, mens de øvrige regioner gennemfører mellem 10 og 20 % over video. I Region 

                                                           

9
 Der er i 2009-2013 ydet i alt 41,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi med henblik 

på etablering af en fællesoffentlig infrastruktur for videokonferencer og udbredelse af videotolkning 
på alle relevante sygehusafdelinger inden udgangen af 2012. Dette er udmøntet i teletolkeprojektet, 
som MedCom har forestået projektledelsen af.. 
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Nordjylland og Region Sjælland gennemførtes hhv. 26 og 29 % af tolkningerne over 

telefon, hvilket principielt betyder, at tolken i hhv. 36 og 46 % af det samlede antal 

tolkninger i disse regioner ikke er fysisk til stede. De fortsat mange fremmødetolkninger 

og den store variation indikerer samtidig, at der fortsat er et potentiale for at omlægge de 

godt 39.000 fremmødetolkninger til video.  

4.1.2 Priser og omkostninger til tolkning 

De samlede omkostninger til tolkninger på de danske sygehuse var cirka 44,5 mio. kr. i 

2013 (jf. tabellen nedenfor).  

Som det fremgår af tabellen, er udgifterne til tolkning størst i Region Syddanmark og 

Region Hovedstaden, mens de er lavest i Region Nordjylland. Der er relativt store 

forskelle i den afregnede gennemsnitspris pr. tolkning på tværs af regionerne, hvilket 

dels skyldes prisstrukturen på tværs af regionerne og dels fordelingen mellem 

videotolkninger, fremmødetolkninger og telefontolkninger. 

I alle regioner varetages udbud vedrørende tolkning af den lokale regionale 

indkøbsafdeling. Alle landets regioner har indgået rammeaftaler – typisk med tre til fire 

tolkebureauer pr. region. I de fleste regioner skal tolkebureauerne benyttes i en 

prioriteret rækkefølge, når der skal rekvireres tolkeydelser. Rammeaftalerne for alle 

regioner er indgået i 2012 og 2013, og alle aftaler udløber derfor i 2014 og 2015, hvor de 

kan fornyes, eller der kan indgås aftaler med mere fokuserede og konkurrencedygtige 

priser på videotolkning. 

Priserne på tolkeydelser varierer fra region til region, fra udbyder til udbyder og for 

forskellige typer af tolkninger. Der er betydelige forskelle i regionernes priser, alt efter 

hvilken type af tolkning og leverandør det drejer sig om, herunder om der betales for 

transport. Der er således tale om en relativ kompleks og forskelligartet 

afregningsstruktur. 

Det er på den baggrund ikke muligt at give et enkelt overblik over prisen for en tolkning, 

da den afhænger af forbrugt tid (forudbestilt eller forlænget tid), transport og den 

gældende rammeaftale mellem region og tolkebureau. I tabellen nedenfor ses en 

oversigt over spændet i de betalte tolkepriser i regionerne for nogle af de mest anvendte 

tolketyper. 

Tabel 13. Prisspænd for udvalgte tolketyper i regionerne
10

 

Type Fremmøde Video Telefon 

                                                           

10
 Da RMC/ICG i forbindelse med indhentningen af priser på tolkninger har lovet fortrolighed 

omkring disse, og de er derfor ikke eksplicit gengivet. Dog er regionernes korrekte afregningspriser 
lagt ind i business casen og potentialeberegningerne. 

Tabel 12. Oversigt over omkostninger til tolkninger i regionerne 

Region Omkostninger til 
tolkning i 2013 (mio. kr.) 

Gns. omkostning pr. 
tolkning 

Region Hovedstaden 12,2 616 

Region Sjælland 4,3 611 

Region Syddanmark 12,6 539 

Region Midtjylland 7,2 682 

Region Nordjylland 2,5 748 

I alt 44,5 694 

Kilde: Oplysninger fra regionerne. 
Note: Opgørelsen dækker over alle tolkninger både 
tegnsprogstolkninger og fremmedsproglige tolkninger samt video-, 
telefon- og fremmødetolkninger. 

 



 

22 

 

En halv times 
tolkning (kl. 08-16) 

347 – 614 kr. 180 – 450 kr. 180 – 252 kr. 

En times tolkning 
(kl. 08-16) 

395 – 880 kr. 360 – 602 kr. 360 – 550 kr. 

En halv times 
tolkning (kl. 17-08) 

427 – 832 kr. 284 – 565 kr. 200 – 430 kr. 

Kilde: Prisoplysninger fra regionerne. 
Note: For fremmødetolkning er der indregnet transport på gennemsnitligt 50 km pr. tolkning.  

Telefontolkning er generelt den billigste form for tolkning efterfulgt af videotolkning. Det 

skyldes, at de to typer af tolkninger som oftest afregnes med en lavere pris pr. enhed og 

ofte for kortere tidsintervaller. Derudover afregnes der ikke for transport. 

4.2 Kapacitet til videotolkning i regionerne 

Anvendelse og udbredelse af videotolkning kræver tilgængeligt udstyr for det relevante 

personale. Som tidligere nævnt antages det, at det primært er mindre og transportable 

videoenheder, der anvendes til tolkning, og altså i begrænset omfang større faste 

videoinstallationer. Denne antagelse bygger på interviews mv. gennemført på 

sygehusene. 

I tabellen nedenfor er en oversigt over det tolkeudstyr fordelt på regionerne. 

Tabel 14. Oversigt over dedikeret videoudstyr 

Der findes i alt knap 1.500 transportable videoenheder, der kan anvendes til tolkning. I 

Region Nordjylland, Syddanmark og Hovedstaden anvendes primært decideret 

videoudstyr som fx Cisco/Tandberg E20, mens Region Midtjylland og Region Sjælland i 

højere grad anvender pc-løsninger med webcam og højttalere. 

Det nuværende udstyr giver en samlet kapacitet, der langt overgår de 15.000 timers 
videotolkning i dag.  

Til trods for, at der er variation i regionernes kapacitet, er der i alle regioner tilstrækkelig 

og betydelig overskydende kapacitet. Det nuværende udstyr og den nuværende 

kapacitet er samtidig fuldt ud tilstrækkelig i forhold til udrulning af øget anvendelse af 

videotolkning  

At der er tilstrækkelig videokapacitet i en region, er i praksis ikke ensbetydende med, at 

alle de relevante afdelinger har adgang til udstyret. Fordelingen af udstyret på de 

respektive matrikler og afdelinger bør derfor medtages. I ”Teletolkeprojektet”
11

 har 

regionerne selv defineret, hvilke afdelinger der er relevante i forhold til videotolkning (ud 

fra et kriterium om volumen og omkostninger). Praktisk taget alle (98-99 %) af disse 

afdelinger er teknisk parate til at gennemføre videotolkninger, og næsten alle har 

                                                           

11
 Projektet gennemføres af MedCom for Ministeriet for Sundhed og forebyggelse. Se her for mere 

om projektet http://www.medcom.dk/default.asp?id=111489. 

Region Udstyr, der anvendes til tolkning 

Region Nordjylland 126 

Region Midtjylland 493 

Region Syddanmark 470 

Region Sjælland 278 

Region Hovedstaden 250 

I alt 1.469 
Kilde: Oplysninger fra regionerne. 
Note: Følgende typer af udstyr er kategoriseret som tolkeudstyr: Polycom v700, Cisco/Tandberg 
E20. EX60, EX90, 1000 MXP samt 1700 MXP. Derudover er dedikerede pc-løsninger med webcam 
og højttalere medtaget i opgørelsen.  
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gennemført mindst én videotolkning (90-97% alt efter region). Implementeringen af både 

den tekniske og den praktiske anvendelse synes således allerede at være på plads langt 

de fleste steder. 

Videotolkning kræver ikke alene kapacitet på udstyr, men også at man på de relevante 

afdelinger, stuer og lokaler har den nødvendige internetadgang. På sygehusene er der 

kun få steder, hvor den trådløse netværksdækning/-styrke til at gennemføre tolkningerne 

over video er tilstrækkelig. På trods af at infrastrukturen på det punkt kunne forbedres, er 

det entydigt erfaringerne fra interviews og spørgeskemaundersøgelse med it-afdelinger 

og de ansatte, der varetager den praktiske afholdelse af videotolkninger, at der er 

tilstrækkelig med båndbredde, når der anvendes en kabelløsning – og at dette er 

uproblematisk at gøre brug af.  

4.3 Potentiale ved øget videotolkning 

Der er i forbindelse med analysen udarbejdet en business case for omlægningen af de 

knap 39.000 årlige fremmødetolkninger på danske sygehuse til videotolkning med 

henblik på at opgøre de økonomiske konsekvenser. I boksen nedenfor er 

beregningsgrundlaget beskrevet. 

 
Boks 3. Beskrivelse af beregningsgrundlag 

 Der er ikke noget i analysen, der indikerer, at tolkninger ikke kan gennemføres per video.  
Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor det pga. fx strukturelle forhold ikke kan lade sig 
gøre (5% af tolkningerne).  

 Telefontolkninger forbliver pr. telefon (ca. 14 %), og ca. 23 % af tolkningerne foregår 
allerede i dag pr. video. 

 Den effektive tolketid er ens for fremmødetolkning og videotolkning. 

 Der er ikke behov for investeringer på sygehusene grundet regionernes betydelige 
uudnyttede kapacitet. 

 Der afsættes 150 timer pr. region til videreudvikling af informationsmateriale og yderligere 
udbredelse af kendskab. 

 Der udskiftes 5 % mere af udstyret om året som konsekvens af den øgede brug. Udstyret 
udskiftes til billigste alternativ, der opfylder de kvalitetsmæssige krav (3.000 kr. pr. 
udstyr). 

 Der afsættes fire måneder til den indledende regionale beslutningsproces og 
administrative planlægning. Dette pågår forud for år 0 i business casen (1. sept. 2014 – 
31. december 2014). Herefter realiseres 50 % af det fulde potentiale i år 0. Fra og med år 
1 forudsættes fuld potentialerealisering.  

 Omkostninger til support og helpdeskfunktion vil blive påvirket af en øget brug af 
videotolkninger (1 times support pr. 100 timers øget brug). 

 To scenarier beregnes: 1) de eksisterende prisaftaler forlænges, og 2) alle regioner opnår 
den laveste pris, der allerede i dag kan findes for videotolkning. (Der ses dermed bort fra 
et eventuelt yderligere potentiale på pris, som formentlig kan opnås gennem et fokuseret 
udbud på regionalt eller nationalt niveau.) 

Forudsætninger og input er nærmere beskrevet i bilag 5. 

Første scenarie er beregnet under forudsætning af, at den nuværende 

omkostningsstruktur (priser, udstyr, varighed mv.) er intakt og afspejler derfor alene 

gevinsten ved at tolke pr. video i stedet for ved fremmøde. Omkostninger til øget 

udbredelse og implementeringstid er indregnet i den samlede potentialeopgørelse. Det 

samme gælder øgede omkostninger til drift og support.  

I tabellen nedenfor fremgår det samlede potentiale over en femårig periode. Under den 

nuværende omkostningsstruktur forventes et potentiale på 39 mio. kr. ved at omlægge 

fremmødetolkninger til videotolkning. 
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Tabel 15. Nettopotentiale ved øget brug af videotolkning inden for nuværende kapacitet 
(mio. kr. 2014-pl) 

Region/år 

Andel 
videotolkning 

ved fuld 
implemente-

ring
12

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 I alt 

Region 
Hovedstaden 

93% 2,1 3,8 3,8 3,8 3,8 17,3 

Region 
Sjælland 67% 

0,9 1,8 1,8 1,8 1,8 8,1 

Region 
Syddanmark 89% 

0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 3,5 

Region 
Midtjylland 88% 

0,9 2,0 2,0 2,0 2,0 8,9 

Region 
Nordjylland 69% 

0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 1,3 

I alt  4,2 8,7 8,7 8,7 8,7 39,0 

Note: I ovenstående business case er det beregningsmæssigt forudsat, at implementeringen 
påbegyndes 1. september 2014. I 2015 (år 0) opnås 50 % gevinstrealisering. Fra år 1 (per 31/12 
2015) opnås 100 % gevinstrealisering. 

Det fremgår af tabellen, at potentialet er størst i Region Hovedstaden (3,8 mio. kr. årligt 

ved fuld indfasning) og mindst i Region Nordjylland (0,3 mio. kr. årligt ved fuld 

indfasning).  

Der er i regionerne aktuelt forskelle i priser på både fremmøde- og videotolkning. 

Det skyldes bl.a., at regionerne har gennemført udbud hver især og i den forbindelse har 

stillet forskellige kvalitetskrav, hvilket har haft indflydelse på de opnåede priser. 

Det antages, at regionerne med et øget volumen vil kunne opnå lavere priser på 

videotolkning end i dag. På den baggrund lægges det i det andet scenarie til grund, 

at regionerne som minimum kan opnå priser, svarende til priserne i den region, der i dag 

har de laveste priser på videotolkning. I scenariet er det herudover forudsat, at de 

eksisterende kvalitetskrav ved udbud af videotolkning opretholdes.  

Ved fuld indfasning af de nye priser vil det samlede potentiale være 18,1 mio. kr. om året 

og 67 mio. kr. over hele perioden. 

Tabel 16. Nettopotentiale ved reduktion i priser på videotolkning (mio. kr., 2014-pl) 

 

År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 I alt 

Region Hovedstaden 2,1 3,8  5,5 5,5 5,5 22,4 

Region Sjælland 0,9 1,8  2,6 2,6 2,6 10,5 

Region Syddanmark 0,3 0,8  6,9 6,9 6,9 21,8 

Region Midtjylland 0,9 2,0  2,1 2,1 2,1 9,2 

Region Nordjylland 0,1 0,3  0,9 0,9 0,9 3,1 

Alle regioner 4,2 8,7 18,1 18,1 18,1 67,2 
Note: I ovenstående business case er det beregningsmæssigt forudsat, at implementeringen 
påbegyndes 1. september 2014. I 2015 (år 0) opnås 50 % gevinstrealisering. Fra år 1 (per 31/12 
2015) opnås 100 % gevinstrealisering. 
 

Det er i begge ovenstående scenarier lagt til grund, at de eksisterende kvalitetskrav til 
videotolkning fastholdes i forbindelse med kommende udbud. 

                                                           

12
 Måltallene er det samlede antal tolkninger fratrukket strukturelle forhold (5 procent) samt  de 

tolkninger, der i dag gennemføres telefon. I måltallene er inkluderet de tolkninger, der allerede 
gennemføres per video. 
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4.4 Opsamling 

Der gennemføres cirka 64.000 tolkninger på de danske sygehuse, hvoraf 60 % 

gennemføres som fremmødetolkninger. De samlede årlige tolkeomkostninger er aktuelt 

44,5 mio. kr. Prisstrukturen varierer betydeligt på tværs af regionerne, og det samme gør 

anvendelsen af videotolkning. Under den aktuelle prisstruktur er der et årligt 

besparelsespotentiale på 8,7 mio. kr. Såfremt alle regioner realiserer priser på niveau 

med den region, der afregner til den laveste pris via indgåelse af nye prisaftaler, vil det 

give et årligt besparelsespotentiale på 18,1 mio. kr. ved fuld implementering. 

5. Tolkning på øvrige områder 

Der er, ud over på sygehuse og på det kommunale sundhedsområde, en række andre 

kommunale og regionale områder, hvor det kunne være aktuelt at omlægge 

fremmødetolkninger til videotolkninger. I dette kapitel følger først en beskrivelse af 

tolkning på øvrige kommunale områder samt en estimering af potentialet ved øget 

anvendelse af videotolkning. Dernæst følger et afsnit om øget brug af videotolkning på 

det regionale område, nærmere bestemt hos de praktiserende læger. 

5.1 Øvrige kommunale områder 

For de øvrige kommunale forvaltningsområder ud over sundhedsområdet er der ikke 

udarbejdet business case, men potentialet ved øget anvendelse af videotolkning er 

estimeret på baggrund af det omfattende datamateriale, der er indsamlet i forbindelse 

med analysen. Data for de øvrige kommunale forvaltningsområder, herunder antal 

tolkninger, andel fremmøde-, video- og telefontolkninger samt andel kommuner, der har 

tilstrækkelig med kapacitet, har samme præcision som tilsvarende data for tolkning på 

sundhedsområdet.  

Såfremt det besluttes fremadrettet at udarbejde business case for øget anvendelse af 

videotolkning på de øvrige kommunale forvaltningsområder vil der imidlertid være behov 

for konsoliderede empiriske data for andelen af tolkninger i borgerens eget hjem samt 

vedrørende andelen af tolkninger, der kan omlægges til video på de enkelte områder. 

Der gennemføres årligt cirka 124.000 tolkninger på det kommunale område.  

I figuren nedenfor er fordelingen af tolkninger på det kommunale område illustreret. 

 

Figur 3. Oversigt over tolkninger på øvrige kommunale områder (Pct.) 
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Hovedparten af tolkningerne gennemføres således primært på beskæftigelsesområdet 

og sekundært på det sociale område. Karakteren af tolkeanvendelsen er afhængig af det 

enkelte område: 

 Beskæftigelse/jobcenter: Tolkningen sker primært i forbindelse med 

sagsbehandlingen og den konkrete indsats i job- og ydelsescentre i 

kommunerne og foregår altovervejende på kommunens matrikel (cirka 95 %) 

fordelt på få lokationer afhængig af kommunens størrelse. Der er i flere større 

kommuner som Aarhus, Odense og København allerede gjort erfaringer med 

videotolkning, som overordnet fungerer godt og efter hensigten. 

 Social/integration: I forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger om 

forskellige typer af overførselsindkomster eller økonomisk støtte, sociale tilbud, 

samtaler om integrationsforløb, visitation, opfølgning, kontrol og samtaler mv. 

Tolkninger foregår typisk på kommunens matrikler (cirka 70 %). Cirka 25 % af 

tolkningerne foregår i borgerens eget hjem i forbindelse med visitationer, 

opfølgninger på forløb mv., mens en mindre del foregår lokalt på kommunens 

sociale tilbud (cirka 5 %). 

 Dagtilbud/skole: På skole og dagtilbudsområdet foregår tolkninger typisk i 

mødet mellem den kommunale institution og forældre fx i forbindelse med 

skole-hjem-samtaler og lignede på institutionen. Størstedelen af tolkningerne 

foregår således på institutionernes matrikler (cirka 80 %), mens den 

resterende del er ligeligt delt mellem kommunens forvaltning og borgerens 

hjem. 

 Øvrige, fx kultur fritid, teknik og miljø: Der gennemføres tolkninger i mindre 

omfang på en række andre forvaltningsområder. Praksis for gennemførelsen 

varierer fra kommune til kommune. Typisk foregår tolkningen på kommunens 

matrikler. 

I tabellen nedenfor ses centrale nøgletal for tolkeaktiviteten på øvrige kommunale 

områder. 

Tabel 17. Relevante tolkninger mv. 

  
Jobcentre/ 
beskæftigelse 

Social/ 
integration 

Skole/ 
dagtilbud 

Øvrige (miljø 
og teknik, 
kultur og 
fritid mv.) 

I alt (ekskl. 
sundhed) 

Omkostninger i mio. kr. (2014-pl) 49,7 33,1 11,0 6,6 100,5 

Antal tolkninger 55.980  37.320  12.440  7.464  113.204  

Andel videotolkninger 7% 5% 5% 3%   

Andel telefontolkninger 5% 3% 8% 7%   

Andel tolkninger i borgerens hjem 5% 25% 10% 20%   

Antal tolkninger, der kan 
omlægges til video (målopfyldelse) 83% 67% 77% 70%   

Andel kommuner, der har 
tilstrækkelig med kapacitet 65% 35% 41% 20%  

Kilde: Opgjort med udgangspunkt i survey med kommuner, survey med tolke og besøg i kommuner. 

De indsamlede erfaringer peger i retning af, at tolkning på beskæftigelsesområdet og på 

det sociale område/integration er velegnet til at afholde pr. video. Det er da også i de 

fleste kommuner, som i dag arbejder med videotolkning, netop på disse områder, der er 

implementeret videotolkning dels på grund af volumen og dels på grund af, at aktiviteten 

primært foregår på kommunens matrikler. 

En række kommuner har allerede udstyr til videotolkning, jf. tabellen ovenfor, og de 

fleste af disse kommuner har også tilstrækkelig kapacitet til at kunne foretage alle de 
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nuværende fremmødetolkninger som videotolkninger. De af kommunerne, der ikke har 

noget udstyr i dag, vil i givet fald skulle investere heri.  

I boksen nedenfor er grundlaget for estimering af potentiale på øvrige kommunale 

områder nærmere beskrevet. 

Boks 4. Grundlag for potentialeestimering på øvrige kommunale områder 
• Alle tolkninger kan i princippet (og med fordel) gennemføres pr. video. 
• Tolkninger, der foregå i borgernes hjem, indgår ikke i estimatet. Det drejer sig om hhv. 

5% på beskæftigelse/jobcentre, 25% på social/integration, 10% på børn/unge, 20% på 
øvrige områder. 

• En del tolkninger foregår allerede i dag på video og telefon. Det drejer sig om hhv. 7% og 
5% på beskæftigelse/jobcentre, 5% og 3% på social/integration, 5% og 8% på børn/unge, 
3% og 7% på øvrige områder. 

• Den effektive tolketid er ens for henholdsvis fremmødetolkning og videotolkning. 
• Det antages, at der er behov minimum et udstyr per lokation. I store kommuner på 

beskæftigelsesområdet er det op til 7 stykker udstyr, mens det på børn/unge er op til 15 
stykker udstyr. Det er RMC/ICG’s vurdering, at dette er en overestimering af behovet. 
Således får en lille kommune, der vælger at implementere på alle områder 14 stykker 
udstyr stillet til rådighed, en mellemstor kommune 23 stykker udstyr og en stor kommune 
39 stykker udstyr. 

• Der afsættes 15 min. pr. ny klient til opsætning og introduktion af medarbejdere. 
• Da områderne er betydelig større end det kommunale sundhedsområde, afsættes der 

betydelig flere ressourcer til implementering. Da implementeringen af tolkning ikke kan 
ses isoleret fra område til område, er der i stedet for at sætte ressourcer af er område 
vurderet, hvad der på baggrund af de indsamlede erfaringer er behov for på tværs af alle 
områder. For kommuner, der allerede har den tekniske implementering på plads afsættes 
der 100 timer til små kommuner, 170 timer til mellemstore kommuner og 410 til store 
kommuner. For kommuner, der ikke har den tekniske implementering på plads afsættes 
160 timer til små kommuner, 310 timer til mellemstore og til 780 til store kommuner.  
Dette er en forsigtigt estimat og en gennemsnits betragtning. 

• Der afsættes fire måneder til den indledende kommunale beslutningsproces og 
administrative planlægning. Dette pågår forud for år 0 i en eventuel business case. 
Herefter realiseres 50% af det fulde potentiale i år 0. Fra og med år 1 forudsættes fuld 
potentialerealisering. 

• Omkostninger til support og helpdeskfunktion vil formentlig blive påvirket af en øget brug 
af videotolkninger og estimeres til en time pr. 100 timers ekstra videotolkning. 

• De gennemsnitlige eksisterende priser pr. tolkning anvendes i estimeringen, og der 
medtages således ikke i estimeringen et potentiale ved evt. mulighed for opnåelse af 
billigere priser – selvom det forventeligt er muligt at opnå lavere priser end i dag med et 
udbud fokuseret mod videotolkning.  

I tabellen nedenfor fremgår estimatet for øget brug af videotolkning på øvrige 

kommunale områder på baggrund af de ovenfor beskrevne forudsætninger. Det første år 

er der et lille men positivt potentiale på 1,5 mio. kr. Der forventes betydelige 

omkostninger til implementering som følge af investeringer i udstyr til de mange 

lokationer med tolkebehov, teknisk og organisatorisk implementering samt en 

implementeringsperiode, før potentialet realiseres. 

Tabel 18. Estimeret nettopotentiale for øget videotolkning på øvrige kommunale områder 
på landsplan (mio. kr., 2014-pl) 

Område/år  År 0 År 1  År 2  År 3  År 4  I alt 

 Jobcentre/beskæftigelse  3,4 13,8 13,8 13,8 13,8 58,6 

 Social/integration  0,7 7,4 7,4 7,4 7,4 30,3 

 Skole/dagtilbud  -1,9 2,8 2,8 2,8 2,8 9,3 

 Øvrige (miljø og teknik, kultur og fritid mv.)  -0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 5,3 

 I alt  1,5 25,5  25,5  25,5  25,5  103,5 
Note: I ovenstående potentialeestimering er det beregningsmæssigt forudsat, at implementeringen 
påbegyndes 1. september 2014. I 2015 (år 0) opnås 50 % gevinstrealisering. Fra år 1 (per 31/12 
2015) opnås 100 % gevinstrealisering. 

Som det fremgår, er der efter det første år et estimeret årligt potentiale på cirka. 25,5 

mio. kr. årligt. 80 % af det samlede potentiale kan findes på beskæftigelses- og social-

/integrationsområderne. Der estimeres et samlet nettopotentiale på cirka 104 mio. kr. 

over hele perioden. 
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Sammenlignet med sundhedsområdet er der ikke opstillet en egentlig business case for 

de øvrige områder, hvorfor der også bør ske en konsolidering og præcisering af 

oplysninger om andelen af tolkninger på de forskellige områder samt andelen af 

tolkninger, der foregår i borgerens hjem, før beregning af en egentlig business case.  

5.2 Øvrige regionale områder 

På det regionale sundhedsområde er det, udover sygehusene, primært de praktiserende 

læger, der gennemfører et betydeligt antal tolkninger. Der foretages i dag knap 87.000 

tolkninger hos praktiserende læger med samlede omkostninger på mere end 61 mio. kr. 

årligt. 

Tabel 19. Tolkninger blandt praktiserende læger 

  Antal tolkninger Omkostninger i mio. kr. 

Region Hovedstaden 28.861  25,0 

Region Sjælland 10.659  6,5 

Region Syddanmark 22.280  13,0 

Region Midtjylland 20.000  14,0 

Region Nordjylland 4.873  2,9 

I alt 86.673  61,2 

Der er gennemført få videotolkninger hos praktiserende læger, og de, der kendes til, er 

gennemført ifb. et MedCom-projekt. Udbredelse af videotolkning til praktiserende læger 

kan teknisk set løses relativt omkostningseffektivt ved hjælp af webcam/mikrofon, som 

kan monteres på en eksisterende pc. Erfaringsmæssigt er det ikke alle læger, der aktuelt 

har den tilstrækkelige computerkraft, som er krævet for den type løsning. Den krævede 

båndbredde (512 kb ledig kapacitet) har de fleste praktiserende læger til gengæld.  

De priser, der afregnes efter, hører under de enkelte regioners rammeaftaler, og 

tolkningerne finansieres fuldt ud af regionen, hvilket også betyder, at en eventuel gevinst 

tilfalder regionerne. De praktiserende læger afholder derfor ikke selvstændigt udgifter til 

tolkninger, hvorfor regionerne vil skulle afholde udgifterne til implementering af 

videotolkning, herunder særligt udstyr.  

I boksen nedenfor fremgår grundlaget for estimering af potentialet. 

Boks 5. Grundlag for potentialeestimering blandt praktiserende læger 
• Der indgås en aftale mellem PLO og DR om øget anvendelse af videotolkning (§ 2aftale). 
• Antallet af lægepraksis (almen og speciallæge) i Danmark er opgjort til 3.913 (oplysninger 

fra MedCom). 
• Alle tolkninger kan, jf. den faglige vurdering, gennemføres pr. video. Der kan være 

tilfælde, hvor det pga. fx strukturelle forhold ikke kan lade sig gøre (5% af tolkningerne).  
• Telefontolkninger forbliver pr. telefon (ca. 7%), og ca. 1% af tolkningerne foregår i dag pr. 

video. 
• Den effektive tolketid er ens for henholdsvis fremmødetolkning og videotolkning. 
• Besparelsen pr. tolkning på sygehusene ved en omlægning til video antages at være den 

samme for lægepraksis (varierende fra region til region).  
• Der investeres i udstyr hos 90% af lægepraksis (antaget at relevante lægepraksis følger 

relevante kommuner), da det antages, at der kun er få lægepraksis, hvor der 
gennemføres så få tolkninger om året, at det ikke er relevant at implementere en 
videoløsning. 

• Det antages endvidere, at 5% af lægepraksis ud over Lync-klient, headset, webkamera 
(3.000 kr.) også skal have en ny computer (3.000 kr.). Sidstnævnte er en betydelig 
overestimering, da det næppe er en udgift, regionen vil skulle afholde 100%. 

• Der afsættes 4 timer pr. lægepraksis til implementering og undervisning i teknologien.  
• Der afsættes endvidere årligt 600 kr. pr. lægepraksis til support (20% af prisen på web-

kamera, headset og Lync-klient).  
• Der afsættes 4 måneder til den indledende beslutningsproces, indgåelse af aftaler med 

praktiserende læger og administrativ planlægning. Dette pågår forud for år 0 i en eventuel 
business case. Herefter realiseres 50% af det fulde potentiale i år 0. Fra og med år 1 
forudsættes fuld potentialerealisering.  
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I tabellen nedenfor fremgår implementerings- og øgede driftsomkostninger ved at 

omlægge cirka 90 % af tolkningerne til video. Der er betydelige 

implementeringsomkostninger, grundet at der formentlig skal indkøbes udstyr til alle 

lægepraksisser (3.913). I hver region afsættes ligeledes betydelige ressourcer til teknisk 

support og øvrig drift. 

Tabel 20. Implementerings- og driftsomkostninger (mio. kr., 2014-pl) 

Region 
Implementering og 
investering 

Øgede 
driftsomkostninger 
(pr. år) 

Region Hovedstaden 6,4 1,0 

Region Sjælland 2,1  0,3 

Region Syddanmark 2,7  0,4 

Region Midtjylland 2,8  0,4 

Region Nordjylland 1,2  0,2 

I alt 15,2  2,2 
Note: I ovenstående business case er det beregningsmæssigt forudsat, at implementeringen 
påbegyndes 1. september 2014. I 2015 (år 0) opnås 50 % gevinstrealisering. Fra år 1 (per 31/12 
2015) opnås 100 % gevinstrealisering. 

Som det fremgår af tabellen nedenfor, er der et estimeret potentiale på knap 9 mio. kr. 

årligt efter fuld implementering. Dette svarer til et samlet potentiale på cirka 24 mio. kr. 

over en femårig periode. 

Tabel 21. Estimering af nettopotentiale for øget anvendelse af videotolkning (mio. kr., 
2014-pl) 

  År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 I alt 

Region Hovedstaden -4,2  3,6  3,6  3,6  3,6  10,2 

Region Sjælland -1,0 1,9 1,9 1,9 1,9 6,6 

Region Syddanmark -2,4  0,2  0,2  0,2  0,2  -1,6 

Region Midtjylland -2,3  2,7  2,7  2,7  2,7  8,5 

Region Nordjylland -1,0 0,2  0,2  0,2  0,2  -0,2 

Alle regioner -9,9  8,6  8,6 8,6 8,6 24,5 
Note: I ovenstående business case er det beregningsmæssigt forudsat, at implementeringen 
påbegyndes 1. september 2014. I 2015 (år 0) opnås 50 % gevinstrealisering. Fra år 1 (per 31/12 
2015) opnås 100 % gevinstrealisering. 

Ved en egentlig udrulning af videotolkning blandt praktiserende læger er der nogle 

hensyn, som det kan overvejes at undersøge nærmere:  

 Om og i hvilket omfang den eksisterende infrastruktur understøtter anvendelse 

af videoteknologi til tolkning. 

 For hvor stor en del af de praktiserende læger er det relevant at overgå til 

video. 

 Yderligere kortlægning af den praktisk mulige implementeringshastighed. 

 Er det muligt at påtvinge ordningen til de praktiserende læger under 

nuværende regler, hvis regionerne påtager sig implementeringsomkostninger.  

 Mulighederne for at indgå en § 2-aftale med lægerne om anvendelsen.  

5.3 Opsamling 

Der gennemføres i dag cirka 124.000 tolkninger på det kommunale område – omkring 

5% af disse gennemføres i dag pr. video. Omkring 80 % af al tolkning foregår på 

beskæftigelsesområdet og det sociale område (inkl. integration). De kommuner, som har 
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påbegyndt arbejdet med at omlægge fremmødetolkning til video, er da også begyndt 

med disse områder. Det samlede potentiale ved omlægning af fremmødetolkninger til 

videotolkninger på øvrige kommunale områder estimeres til at udgøre omkring 104 mio. 

kr. over en femårig periode uden estimering af det yderligere potentiale, som ligger i 

betydeligt lavere priser på videotolkning som følge af genforhandling af rammeaftaler til 

samme tolkepriser, som regionen med de laveste videotolkepriser. 

Ligesom der er et potentiale på øvrige kommunale områder, er potentialet blandt 

praktiserende læger også undersøgt og estimeret. Der gennemføres i dag cirka 87.000 

tolkninger i regi af praktiserende læger med en samlet omkostning på 61 mio. kr. Der 

gennemføres i dag kun ganske få videotolkninger, og det forventes, at regionerne må 

påtage sig hovedparten af implementerings- og driftsomkostningerne ved udbredelse af 

videotolkning. Potentialet estimeres til at udgøre cirka 24 mio. kr. over en femårig 

periode, ligeledes uden indregning af et prismæssigt potentiale. 
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Del 2 – Møder  
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6. Generelt om møder og videomøder 

En del af formålet med denne analyse er at afdække potentialet for øget anvendelse af 

videomøder/konferencer på sundhedsområdet i kommuner og på sygehus i form af færre 

omkostninger til transport (taxi og km-afregning), sparet arbejdstid og reduktion i CO
2
-

regnskab. 

Nogle møder er i sagens natur mere egnede til umiddelbart at blive afholdt pr. video end 

andre. Nedenfor er beskrevet nogle karakteristika, som har betydning for, hvor enkelt og 

hurtigt møderne kan flyttes til afholdelse pr. video:  

 Dagsorden: En fast og klar dagsorden.  

 Deltagerkreds: En deltagerkreds, der kender hinanden og mødes med jævne 

mellemrum og har etableret interpersonelle relationer.  

 Mødefrekvens: Regelmæssige, faste møder. 

 Indhold: Lav kompleksitet og lav følsomhed i emner.  

 Antal deltagere og lokationer: Begrænset antal deltagere, som deltager 

separat/individuelt via video.  

Der er dog ikke nogen fast formel for, hvorvidt et møde er egnet til video – det afhænger 

af modenhed i organisationen, hvilket udstyr der er tilgængeligt og mødets samlede 

karakteristika. De steder, hvor man anvender video mest i dag, er det eksempelvis 

tydeligt, at der er en opfattelse af, at alle eller i hvert fald langt de fleste møder er 

velegnede til afholdelse på video. 

En nødvendig forudsætning for at kunne afholde møder på video er, at de rette tekniske 

faciliteter er til stede. Rent juridisk kræver møder, hvor der udveksles personhenførbare 

oplysninger desuden en krypteret forbindelse. Løsninger som FaceTime og Skype er 

foreløbigt ikke (tilstrækkeligt) krypterede.  

I tabellen nedenfor findes en oversigt over, hvilke tekniske løsninger der er egnede til 

forskellige typer af møder samt anskaffelsespriser. 

Tabel 22a. Oversigt over udstyrsformer til mødetyper 
13

 

Eksempler på møder Udstyr (eksempler) Pris inkl. 
montering og 
service (fra) 

Udskrivningskonference 
Konferering om patienter 
Intern koordinering 
 

Lync 
Jabber 
Mindre og større 
videoløsninger 

3.000  

Lægekonferencer 
Koordineringsmøder (fx 
arbejdsgrupper) 
Arbejdsgrupper 
Personalemøder 

SX20  
Inkl. skærm 46” 
LifeSize Team 220 

45.000 kr. inkl. 
serviceaftaler 

Større lægelige konfereringer, hvor 
det er nødvendigt at dele tastatur 
Projekt og udviklingsmøder 
Opstartsmøder ved projekter 

SX20  
Inkl. Skærm 46” 
LifeSize Team 220 

45.000 kr. inkl. 
serviceaftaler 

Komplekse politiske forhandlinger Cisco MX200 
Pakke inkl. skærm med 
fod.  
Polycom HDX 6000 (42”) 

Ca. 100.000 kr. inkl. 
serviceaftaler. 

                                                           

13
 Der findes i dag en mulighed for at indkøbe AV-udstyr under SKI’s aftale 50.70. 
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Meget af det videoudstyr, der eksisterer i kommuner og på sygehuse i dag, har været 

betydeligt dyrere i anskaffelse end ovenstående løsninger. Dette hænger sammen med, 

at der inden for de seneste par år er kommet billigere og mere fleksible løsninger, hvilket 

også må forventes at påvirke det fremtidige indkøb af videoudstyr. 

En problematik, som både sygehuse og kommuner har oplevet tidligere, er, at udstyr af 

forskellige mærker ikke taler sammen. Denne udfordring synes at være elimineret dels 

med nye protokoller og dels med opdateringer i blandt andet MedCom’s 

videoknudepunkt (VDX), således at det kan kommunikere med SIP-protokoller. I boksen 

nedenfor er dette perspektiv yderligere behandlet. 

Boks 6. Betragtninger om udstyrs evne til at tale sammen 

Moderne videokonferenceudstyr anvender kommunikationsprotokollen SIP (Session Initiation 
Protocol) eller kommunikationsprotokollen H323 (baseret på en anbefaling fra International 
Telecommunications Union). Begge protokoller er beregnet til kommunikation via standardnetværk, 
som i dag er baseret på protokollen TCP/IP (H323 kan også anvendes i andre netværk). 
Videoprotokollerne kan således anvendes til kommunikation via sundhedsdatanettet (SDN), som er 
baseret på TCP/IP. 
Udstyr/systemer, som anvender H323, kan ikke umiddelbart kommunikere med udstyr/systemer, 
som anvender SIP, men der findes protokolkonvertere, som muliggør en sådan kommunikation. 
CISCO’s Telepresence-systemer indeholder fx en sådan protokolkonverter, som kan aktiveres i 
forbindelse med opsætningen af udstyret. 

7. Møder i kommuner 

I dette kapitel præsenteres business casen for øget brug af videomøder/-konferencer på 

det kommunale område. Formålet har været at kortlægge den nuværende aktivitet og 

vurdere de økonomiske og kvalitetsmæssige perspektiver i omlægningen af møder. 

Først beskrives den overordnede mødeaktivitet og afgrænsning. Dernæst omfang af 

relevant mødeaktivitet samt den nuværende kapacitet. Sidst i kapitlet fremgår resultatet 

af business casen i form af potentialeberegningen. 

7.1 Typer og omfang 

Der holdes forskellige typer af møder med forskellige formål, indhold og deltagerkredse 

på det kommunale sundhedsområde. Indeværende analyse omfatter som udgangspunkt 

udelukkende møder, der afholdes mellem to eller flere matrikler.  

Der afholdes således møder internt i kommunerne om eksempelvis generel 

administration, møder om faglig ledelse, planlægning og uddannelse samt møder 

om projektler og faglig udvikling.  

Hertil kommer indsatsrettede møder: Møder, der direkte vedrører tilrettelæggelse eller 

beslutninger i relation til individuelle patienter/borgere, fx udskrivningskonferencer, 

drøftelse af visitationsbehov, forløbskoordination samt øvrige møder om konkrete 

indsatser.  

Ovenstående møder kan, som det fremgår, både afholdes internt i kommunen med 

leverandører og øvrige aktører, ligesom en række af møderne holdes mellem kommuner 

eller kommuner og regioner (tværsektorielle). En mere uddybende beskrivelse af de 

forskellige mødetyper findes i bilag 1. 

Af tabellen nedenfor ses en oversigt over fordelingen i forhold til antallet af møder på de 

forskellige mødekategorier. 

Tabel 22b. Fordeling af mødetyper i kommunerne (%) 

Mødetype Andel af det samlede 
antal møder 

Omfattet af analysen 

Faglig sparring 6 % Nej 
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Projekt og udvikling 16 % Nej 

Andet 72 % Nej 

Interne indsatsrettede møder 1 % Nej 

Indsatsrettede møder mellem 
kommuner 

1 % 
Ja 

Indsatsrettede møder - 
tværsektorielt 

4% 
Ja 

I alt 100 % 5 % 

 

Som det fremgår af tabellen, er det kun en begrænset del af den samlede mødeaktivitet, 

der foregår mellem to eller flere matrikler, og som samtidig er indsatsrettede og foregår 

tværkommunalt eller tværsektorielt. I forbindelse med gennemførelse af projektet er 

det dog blevet besluttet af projektets parter (KL, Danske Regioner og 

Digitaliseringsstyrelsen), at det udelukkende er disse møder, som er omfattet af 

analysen. Disse møder udgør, som det fremgår af figuren, en ganske beskeden andel (5 

procent) af den samlede mødeaktivitet, og det er udelukkende disse mødekategorier, der 

er udfoldet og beskrevet nedenfor. 

Som det fremgår af figuren nedenfor, er der hvert år 98.226 kommunale medarbejdere, 

der transporterer sig til indsatsrettede møder i tværkommunalt eller tværsektorielt regi, 

hvoraf 93.315 ifølge medarbejderne kunne erstattes af videomøder. Langt størstedelen 

heraf er tværsektorielle møder. I langt de fleste tilfælde vurderes det, at disse møder 

med fordel kunne være holdt på video.  

Figur 4. Fordeling af indsatsrettede møder (deltagere i møder i 2013 – ikke antal 
møder)

14
 

 

Note: Antallet af deltagere er opgjort med udgangspunk i de gennemførte kalendergennemgange til 

hele populationen. Beregningsmetoden er nærmere beskrevet i bilag 6. 

7.2 Omkostninger og omlægninger 

                                                           

14
 Opgjort på baggrund af kalendergennemgange. Den enkelte respondent har for hvert møde 

tilkendegivet, hvorvidt det vurderes, at mødet uden større udfordringer kunne være afholdt som 
videomøde. 
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109.220
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hvor der ikke kunne 

være anvendt video

Mødedeltagere, der 

kunne have anvendt 

video i stedet for

Mødedeltagere i alt Deltagere i videomøder
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Kortlægningen viser, at størstedelen af de afholdte møder i dag afholdes ved fysisk 

fremmøde – 90 % – eller pr. telefon (ikke omfattet af analysen). Hovedparten af de 

indsatsrettede møder afholdes af visitatorer, udskrivningskoordinatorer og lignende. I 

tabellen nedenfor ses en oversigt over centrale nøgletal.  

Tabel 23. Antal medarbejdere, månedsløn og andel møder, der foregår på video 

Medarbejder 
Månedsløn i 
kr. 

Antal i 
målgrup-
pen 

Antal, der 
transpor-
terer sig til 
indsats-
rettede 
møder 

Andel 
video-
møder i 
dag 

Gen-
nem-
snitlig 
trans-
port-
afstand 

Visitatorer/ 
Udskrivningskoordi-
natorer 

38.917 1.189 98.226 10 % 18 km 

7.3 Udstyr og kapacitet 

De fem største kommuner og omkring 85 % af de øvrige kommuner har allerede udstyr, 

der kan anvendes til gennemførelse af videomøder. Det er dog ikke alle kommuner, der 

har tilstrækkelig kapacitet til at gennemføre samtlige indsatsrettede møder på video. 

 
Tabel 24. Oversigt over udstyrsformer til mødetyper 

Type Dedikeret 
mødeudstyr (fx 
Tandberg C20) 

Lync Jabber, 
MOVI m.fl. 

Andel kommuner 
med tilstrækkelig 

kapacitet 

Store 
kommuner 

100% 67% 33% 100% 

Mellem 
kommuner 

93% 36% 9% 67% 

Små 
kommuner 

73% 20% 13% 56% 

Selvom traditionelt dedikeret videoudstyr kan anvendes til afholdelse af de 

indsatsrettede møder, er erfaringerne fra de mange interviews, at mange foretrækker en 

klient, der er bundet til den ansattes computer, fordi det opleves som lettere og hurtigere.  

Analysen viser således, at landets fem største kommuner i dag har tilstrækkelig med 

kapacitet til at gennemføre alle indsatsrettede møder pr. video. 67 % af de mellemstore 

kommuner (over 50.000 indbyggere) har tilstrækkelig med kapacitet, mens lidt over 

halvdelen af de mindre kommuner har tilstrækkeligt udstyr. Det betyder, at cirka 40 % af 

landets kommuner er nødt til at investere i ny eller yderligere kapacitet, hvis møderne 

skal kunne afholdes pr. video. 

7.4 Potentiale 

Beregningen af potentialet for omlægningen af fysiske indsatsrettede møder til 

videomøder beror på et solidt empirisk grundlag og en række afledte 

beregningsforudsætninger, som er beskrevet i boksen nedenfor. 

Boks 7. Beskrivelse af centrale forudsætninger 

 Grundlaget for opgørelsen af antallet af møder i kommunerne er gennemgang af 145 
medarbejderes kalendere i 15 kommuner. 

 Det antages, at forholdet mellem antal relevante medarbejdere (visitatorer o.l.) og 
befolkningen i kommunen er den samme i besøgskommunerne som i populationen. 

 Andel af møderne, der kan afholdes som videomøder, er baseret på medarbejdernes egne 
vurderinger. 
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 Befordringsomkostningerne pr. kørt kilometer er 2,9 kr. (gns. af statens høje og lave takst). 

 Medarbejdernes lønninger er opgjort med udgangspunkt i KRLD. 

 Transporttiden er opgjort på baggrund af oplysninger om gennemsnitlig hastighed på de 
givne vejstrækninger fra Vejdirektoratet. 

 Der afsættes 50-250 timer pr. kommune til udbredelse af kendskab til teknologien. 

 Der udskiftes 5% mere af udstyret om året som konsekvens af det øgede brug. Udstyret 
udskiftes til billigste alternativ, der opfylder de kvalitetsmæssige krav (3.000 kr. pr. udstyr). 

 Der afsættes fire måneder til den indledende beslutningsproces og administrative 
planlægning. Dette pågår forud for år 0 i business casen (1. sept. 2014 – 31. december 
2014). Herefter realiseres 50% af det fulde potentiale i år 0. Fra og med år 1 forudsættes 
fuld potentialerealisering. 

 Omkostninger til support og helpdeskfunktion vil blive påvirket af en øget brug af 
videotolkninger (2 timer pr. 100 timer øget brug af video). 

Forudsætninger og input er nærmere beskrevet i bilag 6. 

Ved at omlægge møderne i de kommuner, som allerede har kapacitet, er der et forventet 

potentiale på cirka 7,4 mio. kr. ved fuld implementering svarende til godt 31 mio. kr. over 

5 år. Resultatet af business casen fremgår af tabellen nedenfor. 
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Tabel 25. Potentiale for omlægning af indsatsrettede møder til video på 
sundhedsområdet på landsplan ved nuværende kapacitet (mio. kr., 2014-pl)  

  År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 I alt  

Bruttogevinst – 
Befordringsomkostning 1,8 3,6 3,6 3,6 3,6 16,2 

Bruttogevinst – 
Transportomkostning 2,2 4,3 4,3 4,3 4,3 19,4 

Driftsudgifter -0,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -1,8 

Bruttogevinst i alt 3,7 7,5 7,5 7,5 7,5 33,7 

Projektudgifter 
(implementering/ 
genanskaffelse) 2,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2,4 

Nettopotentiale 1,8 7,4 7,4 7,4 7,4 31,4 
Note: Befordringsomkostninger er udgifterne til kilometerpenge til medarbejdere, der transportere 
sig. Transportomkostninger er lønomkostninger til transporttiden. 
Note: I ovenstående business case er det beregningsmæssigt forudsat, at implementeringen 
påbegyndes 1. september 2014. I 2015 (år 0) opnås 50 % gevinstrealisering. Fra år 1 (per 31/12 
2015) opnås 100 % gevinstrealisering. 

 

I det andet scenarie medtages ligeledes de kommuner, som ikke har tilstrækkelig med 

kapacitet. I det første år er der betydelige udgifter til indkøb af udstyr og implementering. 

Efter det første år er der et årligt potentiale på godt 10 mio. kr. Over en femårig periode 

er der et samlet potentiale på ca. 42 mio. kr. 

 
Tabel 26. Potentiale for omlægning af indsatsrettede møder på sundhedsområdet med 
investering i kapacitet (mio. kr., 2014-pl)  

  År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 I alt 

Bruttogevinst – 
Befordringsomkostning 2,4 4,9 4,9 4,9 4,9 22,0 

Bruttogevinst – 
Transportomkostning 2,9 5,8 5,8 5,8 5,8 26,1 

Driftsudgifter -0,3 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -2,7 

Bruttogevinst i alt 5,1 10,2 10,2 10,2 10,2 45,9 

Projektudgifter 
(implementering/ 
genanskaffelse) 3,6 0,1 0,1 0,1 0,1 4,0 

Nettopotentiale 1,5 10,1 10,1 10,1 10,1 41,9 
Note: I ovenstående business case er det beregningsmæssigt forudsat, at implementeringen 
påbegyndes 1. september 2014. I 2015 (år 0) opnås 50 % gevinstrealisering. Fra år 1 (per 31/12 
2015) opnås 100 % gevinstrealisering. 

For at tage højde for, at datagrundlaget beror på en stikprøve blandt de medarbejdere, 

der afholder indsatsrettede møder i kommunerne, er der foretaget en 

følsomhedsberegning. I følsomhedsberegningen er der indlagt en usikkerhed på +/-15 % 

på antallet af afholdte møder, og dermed hvor mange møder der kan afholdes på video. 

Usikkerheden er en funktion af den statistiske usikkerhed. 

I scenarie 1, som kun omfatter kommuner med eksisterende kapacitet, ligger det 

samlede potentiale over den femårige periode mellem 19-44 mio. kr., mens det i 

scenarie 2, hvor der foretages investeringer i de kommuner, som ikke har kapaciteten i 

dag, ligger i intervallet 32-51 mio. kr.   
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7.5 Opsamling 

Indsatsrettede tværkommunale møder og tværsektorielle møder udgør omkring 6 % af 

den samlede mødeaktivitet på det kommunale sundhedsområde.  

Udskrivningskonferencer og forløbskoordinering mellem sygehuse og kommuner udgør 

hovedparten af de indsatsrettede møder, hvor de relevante medarbejdere i alt har cirka 

104.000 transporter årligt. En betydelig del af kommunerne har allerede tilgængeligt 

udstyr, men anvender det kun i meget begrænset omfang.  

Ved at omlægge møderne til video kan kommunerne realisere et potentiale som resultat 

af lavere befordringsomkostninger og mindre transporttid til medarbejderne. Hvis alle 

kommuner omlægger de indsatsrettede møder til video er der et potentiale på knap 42 

mio. kr. over fem år. 

8. Møder på sygehuse 

I dette kapitel gennemgås business casen for øget brug af videomøder/-konferencer på 

sygehusene. Formålet har som på det kommunale område været at kortlægge den 

nuværende aktivitet og vurdere de økonomiske og kvalitetsmæssige perspektiver ved en 

yderligere omlægning af fysiske møder til video. Først beskrives den overordnede 

afgrænsning af møder samt omfanget af mødeaktivitet. Dernæst 

omlægningsmulighederne, omkostningerne ved omlægningen samt den nuværende 

kapacitet. Sidst i kapitlet fremgår resultatet af business casen i form af 

potentialeberegningen. 

8.1 Typer og omfang 

Som beskrevet ovenfor er genstandsfeltet for denne analyse møder, der afholdes 

mellem to eller flere matrikler og som potentielt kunne overflyttes fra fremmøde til video. 

Der afholdes en række forskellige møder på sygehusene i dag, der involverer to eller 

flere deltagere fra mere end en matrikel. Det drejer sig om møder om projekter og 

udvikling, møder om faglig ledelse, sparring, planlægning og uddannelse, øvrige 

møder. Hertil kommer de  

indsatsrettede møder: Disse er behandlingsrettede møder, der er rettet mod indsatsen 

til den enkelte patient. Denne type møde afholdes primært internt på sygehuse, hvor 

afdelinger/specialer er fordelt på flere matrikler. Det være sig eksempelvis 

lægekonferencer, kliniske konferencer på tværs af specialer, koordineret behandling, 

udskrivning og indlæggelse fra akutmodtagelsen, pakkeforløb (hjerte- og cancerforløb), 

koordineret udredning (fx i diagnostiske centre). Ligeledes er der også en række 

indsatsrettede møder, der går på tværs af sygehuse i regionen og på tværs af regioner. 

Dette er eksempelvis møder mellem forskellige sygehuse om konkrete patienter, central 

visitation af patienter samt konferering af individuelle patienter mellem hovedfunktion og 

højspecialiseret funktion.  

En mere uddybende beskrivelse af ovenstående mødetyper findes i bilag 1. 

I tabellen nedenfor ses en oversigt over den relative fordeling af de møder, der afholdes 

mellem to eller flere matrikler på danske sygehuse.  

Tabel 27. Fordeling af mødetyper på sygehusene 

Mødetype Andel af det samlede 
antal møder 

Omfattet af analysen 

Faglig sparring 31 % Nej 

Projekt og udvikling 18 % Nej 
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Andet 41 % Nej 

Interne indsatsrettede møder 7 % Ja 

Indsatsrettede møder mellem 
regioner 

0 % 
Ja 

Indsatsrettede møder – mellem 
sygehuse 

1% 
Ja 

Indsatsrettede møder - 
tværsektorielt 

2 % 
Ja 

I alt 100 % 12 % 

  

 

Som det fremgår af tabellen, er det kun en begrænset del af den samlede mødeaktivitet, 

der foregår mellem to eller flere matrikler og som samtidig er indsatsrettede (12 %). I 

forbindelse med gennemførelse af analysen er det dog blevet besluttet af projektets 

parter (KL, Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen), at det udelukkende er de 

indsatsrettede møder, der er omfattet af analysen. Det er derfor kun de godt 8.400 

indsatsrettede møder, der er medtaget i den følgende del af analysen. 

Der er cirka 164.000 deltagere i de indsatsrettede møder på de danske sygehuse 

(mellem matrikler). Mere end to tredjedele af deltagerne har ikke transporteret sig, da 

mødet er afholdt pr. video (128.000). Knap 34.000 transporterer sig årligt til 

indsatsrettede møder. Langt de fleste transporterer sig til interne indsatsrettede møder. 

Disse møder foregår typisk på sygehuse, der er spredt over flere matrikler. 

Figur 5. Fordeling af indsatsrettede møder (deltagere i møder i 2013 – ikke antal møder) 

 

Erfaringerne fra de besøg, der er gennemført på sygehusene i forbindelse med 

analysen, viser, at møderne har en fast deltagerkreds, en fast kadence og har en højt 

struktureret dagsorden. Hertil kommer, at mødedeltagerne også mødes i andre fora, 

hvilket gør behovet for fysisk mødeaktivitet meget begrænset. Dette gør møderne særligt 

velegnede at afholde pr. video. De erfarne brugere fremhæver herunder, at det er en 

velfungerende mødeform, som er effektiv og sparer alle meget transporttid.  

I figuren nedenfor fremgår det, hvor mange gange der er transport til indsatsrettede 

møder blandt mødedeltagerne – fordelt på mødetypeunderkategorier og regioner.  

Figur 6. Fordeling af indsatsrettede møder, der kan afholdes på video, fordelt på regioner 
(deltagere i møder i 2013 – ikke antal møder) 
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8.2 Omkostninger og omlægning 

Ovenfor fremgik det, at der årligt er i alt godt 33.000 mødedeltagere, som transporterer 

sig til indsatsrettede møder. I tabellen nedenfor fremgår fordelingen af møder mellem de 

forskellige medarbejderkategorier, der er dækket af analysen.
15

 

Tabel 28. Fordeling af indsatsrettede møder, der kan afholdes på video, på 
medarbejderkategorier (deltagere i møder i 2013 – ikke antal møder) 

Medarbejderkategori 

Gns. 
månedsløn i kr. 
(pl-2014) 

Antal på 
landsplan 

Antal, der 
transporterer 
sig til 
indsatsrettede 
møder 

Ledelse 77.427 606 1.557 

Stab/administration 45.765 6.964 6.008 

Øvrige overlæger med 
ledelsesansvar  

86.228  3.006 22.700 

Ledende sygeplejersker, 
terapeuter og lign. 

46.629  2.701 3.505 

I alt   13.277 33.770 

Den gruppe, der hyppigst deltager i de indsatsrettede møder, er ikke overraskende 

overlæger med ledelsesansvar
16

, som står for to tredjedele af den samlede transport.  

Regionerne har forskellige geografiske karakteristika, der har betydning for transporttid 

og omkostningerne til befordring. I tabellen nedenfor ses en oversigt over antal 

transporter, som mødedeltagere har, gennemsnitlig transporttid og den samlede 

befordringsgodtgørelse til indsatsrettede møder. 

Tabel 29. Fordeling af indsatsrettede møder, der kan afholdes på video, fordelt på 
regioner (deltagere i møder i 2013 – ikke antal møder) 

                                                           

15
 Alm. læger og sygeplejersker deltager i indsatsrettede interne møder, men da analysens fokus 

oprindeligt var bredere, har de kun i begrænset omfang indgået i dataindsamlingen, hvorfor de ikke 
er medtaget i det samlede potentiale. 

16
 Dette er udelukkende læger med praktisk ledelsesansvar. Der er en række overlæger (cirka 

20%), som ikke har ledelsesansvar i praksis. Stikprøven her er ikke repræsentativ for denne 
gruppe, og de regnes derfor ikke med i potentialeopgørelsen. 
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Region 

Antal transporter 
blandt 
mødedeltagerne  

Gns. transporttid 
(min.) 

Befordrings-
godtgørelse (mio. 
kr.) 

Region Hovedstaden 8.640 65 0,5 

Region Sjælland 5.359 98 2,3 

Region Syddanmark 10.029 98 2,1 

Region Midtjylland 7.782 87 1,2 

Region Nordjylland 4.116 87 0,6 

8.3 Udstyr og kapacitet 

En effektiv anvendelse af videomøder på sygehusene kræver, at det rette udstyr er 

tilgængeligt for det relevante personale. I tabellen nedenfor er en oversigt over det 

tilgængelige udstyr i de enkelte regioner.
17

 

Tabel 30. Oversigt over videoudstyr 

Region Antal udstyr Andel af samlet 
udstyr 

Region Nordjylland 63 9% 

Region Midtjylland 225 31% 

Region Syddanmark 178 25% 

Region Sjælland 183 25% 

Region Hovedstaden 75 10% 

I alt 724 100% 
Kilde: Oplysninger fra regionerne. 
Note: Udstyr dækker over fx Cisco/Tandberg C60, C20, Polycom HDX 8000 HD og lignende. 

Der findes i alt 724 stykker større udstyr i regionerne, der kan anvendes til videomøder. 

Fordelingen på regioner viser, at alle regioner har udstyr til rådighed. Hertil kommer de 

mere end 1.400 stykker mindre udstyr, der ikke er taget med i denne opgørelse. 

Den nuværende kapacitet er på ca. 830.000 timer pr. år på ovenstående udstyr. 

Kapaciteten er estimeret med udgangspunkt i, at udstyret kan bruges op til 5 timer om 

dagen 5 dage om ugen og 44 uger om året. Den anvendte kapacitet på det eksisterende 

udstyr er ca. 20.500 timer pr. år. 

Det nuværende udstyr og den nuværende kapacitet er således fuldt ud tilstrækkelig i 

forhold til udrulning af øget anvendelse af videomøder. 

  

                                                           

17
 Kapacitet i form af fx Jabber- og Lync-klienter – som man allerede i dag kan bruge til videomøder 

– medtages ikke i beregningen af den tilgængelige kapacitet. Der er derfor tale om en meget 
konservativ vurdering af omfanget af den aktuelle kapacitet.    
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Selvom ovenstående kapacitetsopgørelse er sket med udgangspunkt i traditionelt 

konferenceudstyr, er der en række af de indsatsrettede møder, der egner sig til at blive 

afholdt på mindre enheder (jf. tolkning). Som det fremgik af kapitel 4, er der tilstrækkelig 

med overskydende kapacitet til, at dette er muligt, selv ved fuld implementering af 

videotolkning på sygehusene. 

8.4 Potentiale 

Omlægningen af fysiske indsatsrettede møder, der afholdes til videomøder, beror på det 

indsamlede datagrundlag og en række beregningsforudsætninger, som er beskrevet i 

boksen nedenfor. 

Boks 8. Beskrivelse af beregningsgrundlag 
 Grundlaget for opgørelsen af antallet af møder er gennemgang af medarbejdernes kalendere 

på 15 sygehuse. 

 Opregningsgrundlaget er antal medarbejdere, som er opgjort med udgangspunkt i 
Kommunerne og Regionernes Løndatakontor (KRL). 

 Andel af fysiske møder, der kan afholdes som videomøder, er baseret på medarbejdernes 
egne vurderinger. 

 I kapacitetsopgørelsen er der alene medtaget kapaciteten på sygehusenes ”større udstyr”. 
Ledig kapacitet på ”mindre udstyr” samt fx Jabber- og Lync-klienter indgår således ikke i 
opgørelsen.  

 Befordringsomkostningerne pr. kørt kilometer er 3,73 kr. (statens høje takst). 

 Medarbejdernes lønninger er opgjort med udgangspunkt i KRLD. 

 Transporttiden er opgjort på baggrund af oplysninger fra Vejdirektoratet og er forskellige for 
de enkelte regioner. 

 Der er ikke behov for investeringer i udstyr på sygehusene. 

 Der afsættes 1 årsværk pr. region til udbredelse af kendskab til teknologien. 

 Der udskiftes 5% mere af udstyret om året som konsekvens af det øgede brug. 

 Der afsættes fire måneder til den indledende beslutningsproces og administrative 
planlægning. Dette pågår forud for år 0 i en eventuel business case (1. sept. 2014 – 31. 
december 2014). Herefter realiseres 50% af det fulde potentiale i år 0. Fra og med år 1 
forudsættes fuld potentialerealisering. 

 Omkostninger til support og helpdeskfunktion vil blive påvirket af en øget brug af 
videotolkninger (2 timers support pr. 100 timers øget videomøder). 

 Kommuner, der indgår i møder med sygehusene har udstyr til rådighed.
18

 
Forudsætninger og input er nærmere beskrevet i bilag 7. 

Den samlede business case for omlægningen af fysiske indsatsrettede møder til 

videomøder fremgår af tabellen nedenfor. Potentialet udgøres dels af færre 

omkostninger til transport og dels af en besparelse i form af den arbejdstid, der i dag 

anvendes på transport.  

Da der er afsat omkostninger og tid til implementering det første år, er nettopotentialet i 

år 0 på knap 4,5 mio. kr. De følgende år vil nettopotentialet være fuldt ud realiseret og 

svare til cirka 15 mio. kr. årligt. Over en femårig periode kan der således forventes 

realiseret et samlet potentiale på godt 65 mio. kr. 

Tabel 31. Potentiale for omlægning af indsatsrettede møder på sundhedsområdet (mio. 
kr., 2014-pl)  

  År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 I alt  

Bruttogevinst – 
Befordringsomkostning 3,1 6,2 6,2 6,2 6,2 27,9 

Bruttogevinst – 
Transportomkostning 5,5 11,0 11,0 11,0 11,0 49,5 

Driftsudgifter -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -1,4 

                                                           

18
 Dette er en optimistisk antagelse. Det opvejes dog af, at der i denne analyse udelukkende er 

medtaget overlæger, som deltager i indsatsrettede møder. Der må forventes et mindst ligeså stort 

potentiale ved afdelingslæger, reservelæger mv. 
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Bruttogevinst i alt 8,4 16,9 16,9 16,9 16,9 76,0 

Projektudgifter 
(implementering/ 
genanskaffelse) 3,9 1,6 1,6 1,6 1,6 10,3 

Nettopotentiale 4,5 15,2 15,2 15,2 15,2 65,3 
Note: I ovenstående business case er det beregningsmæssigt forudsat, at implementeringen 
påbegyndes 1. september 2014. I 2015 (år 0) opnås 50 % gevinstrealisering. Fra år 1 (per 31/12 
2015) opnås 100 % gevinstrealisering. 

På grund af organisering, afstande og variation i mødeaktiviteten er der betydelige 

forskelle i potentialet på tværs af regionerne. I figuren nedenfor ses en oversigt over det 

regionsfordelte potentiale. 

Tabel 32. Potentiale for omlægning af indsatsrettede møder på sundhedsområdet (mio. 
kr., 2014-pl)  

Region/år År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 I alt  

Region Hovedstaden 0,1 1,2 1,2 1,2 1,2 3,7 

Region Sjælland 2,0 5,3 5,3 5,3 5,3 17,9 

Region Syddanmark 1,7 4,8 4,8 4,8 4,8 16,1 

Region Midtjylland 0,6 2,5 2,5 2,5 2,5 8,1 

Region Nordjylland 0,1 1,3 1,3 1,3 1,3 4,0 

I alt 4,5 15,2 15,2 15,2 15,2 65,3 

Note: I ovenstående business case er det beregningsmæssigt forudsat, at implementeringen 
påbegyndes 1. september 2014. I 2015 (år 0) opnås 50 % gevinstrealisering. Fra år 1 (per 31/12 
2015) opnås 100 % gevinstrealisering. 

For at tage højde for, at datagrundlaget beror på en stikprøve blandt de medarbejdere, 

der afholder indsatsrettede møder på sygehusene, er der foretaget en 

følsomhedsberegning. I følsomhedsberegningen er der indlagt en usikkerhed på +-15 % 

på antallet af afholdte møder, og dermed hvor mange møder der kan afholdes på video. 

Det samlede potentiale over den femårige periode er opgjort til at ligge i intervallet 46-84 

mio. kr. 

 
Tabel 33. Følsomhedsberegning for det samlede potentiale over fem år ved en 
omlægning af indsatsrettede møder på sundhedsområdet (mio. kr., 2014-pl)  

Region/værdi Beregnet værdi Nedre spænd Øvre spænd 

Region Hovedstaden 5,0 3,2 6,7 

Region Sjælland 23,2 17,0 29,4 

Region Syddanmark 21,0 15,1 26,9 

Region Midtjylland 10,7 7,2 14,2 

Region Nordjylland 5,5 3,8 7,2 

I alt 65,3 46,3 84,4 

Note: I ovenstående business case er det beregningsmæssigt forudsat, at implementeringen 
påbegyndes 1. september 2014. I 2015 (år 0) opnås 50 % gevinstrealisering. Fra år 1 (per 31/12 
2015) opnås 100 % gevinstrealisering. 

8.5 Opsamling 

Indsatsrettede møder på danske sygehuse udgør samlet set 12 % af den samlede 

mødeaktivitet, der foregår mellem to eller flere matrikler. Langt størstedelen af disse 

møder afholdes allerede pr. video i dag. Trods det transporterer mødedeltagerne sig 

knap 34.000 gange til fysiske indsatsrettede møder på andre matrikler. Møderne er 

typisk højt standardiserede, og ofte er det den samme deltagerkreds, fx 

lægekonferencer, udskrivninger mv. Sygehusene har allerede en betydelig overkapacitet 
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i form af videoudstyr, og omlægningen af møderne til video forventes at kunne ske uden 

yderligere investeringer. Over en femårig periode er der et beregnet potentiale 

(nettonutidsværdi) på cirka 65 mio. kr. svarende til 15 mio. kr. om året efter fuld 

implementering.   
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Del 3 – Ikkekvantificerbare 
konsekvenser og 
implementering  
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9. Ikke kvantificerbare konsekvenser 

Det forventes, at øget brug af videotolkning og videomøder/-konferencer på sygehuse og 

på det kommunale sundhedsområde vil have en række konsekvenser, der ikke 

umiddelbart er målbare. I det følgende er konsekvenserne forsøgt beskrevet for 

henholdsvis tolkning og møder. 

9.1 Tolkning 

Det er ikke alle konsekvenser af øget brug af videotolkning, hvor der findes tilgængelige 

data, eller hvor det er muligt at beregne et faktisk ressourcetræk eller potentiale – 

ligesom en række konsekvenser af omlægningen er af kvalitetsmæssig karakter. I 

tabellen nedenfor er de væsentligste muligheder og barrierer beskrevet samt en 

vurdering af, om de har en positiv eller negativ konsekvens. 

Tabel 34. Oversigt over ikkekvantificerbare muligheder og barrierer 

Konsekvens Beskrivelse Økonomisk 
konsekvens 

Kvalitets-
mæssig 
konsekvens 

Aflysninger I dag er langt de fleste tolke freelancere og hyres fra 
gang til gang. Ved øget brug af video vil tolkene 
forventeligt være samlet på færre lokationer og i højere 
grad være fuldtidsansatte. Derfor kan det med rette 
forventes, at tolkene sjældnere vil aflyse/ikke møde op, 
end det er tilfældet i dag, og dermed sikre færre aflyste 
samtaler og behandlinger i kommuner og på sygehuse.  

  

Varighed Særligt på sygehuse forventes der at være en reduktion 
i varigheden af tolkninger visse steder. Dette skyldes, at 
der i nogle situationer er brug for en tolk ved start og 
slut af fx øjenbehandlinger. Det betyder, at en 
fremmødetolk er nødsaget til at være til stede i 2-3 
timer, hvoraf en stor del af tiden er ventetid. En 
videotolk ville kunne levere samme tolkeydelse ved 
2*30 minutter. 
Ligeledes tyder angivelser fra tolkebureauerne på, at 
varigheden af en videotolkning generelt er kortere. 

  

Teknologi Siden de første projekter om teletolkninger begyndte i 
2009-2010, er der sket en udvikling i retning af billigere 
og mere tilgængelig teknologi, herunder gode webcams 
og krypterede softwareløsninger i form af Lync, Jabber-
klienter mv. 

  

Udbredelse I en kortere periode, så længe alle endnu ikke anvender 
videotolkning, skal tolkebureauerne kunne gennemføre 
både fremmøde- og videotolkninger. Det vanskeliggør 
fuld kapacitetsudnyttelse af tolkene og forventes at 
smitte af på de afregnede priser og dermed muligheden 
for at inddrive det maksimale prismæssige potentiale.  

  

Kvalitet af 
tolkning 

Erfaringerne peger på, at tilgængeligheden af 
kvalificerede tolke med de rette sprog og sproglige 
kompetencer øges ved videotolkning. Derfor forventes 
den samlede kvalitet og fleksibilitet i tolkningerne at 
blive bedre. 

  

Faglig kvalitet Erfaringerne fra dette og tidligere projekter om 
videotolkning peger i retning af en øget kvalitet og 
professionalisering af indsatsen og tolkerollen.  
At tolken er med på video skærper dialogen mellem 
behandler og patient/borger, og tolken får en mere 
distanceret, neutral og professionel rolle. 

  

Bruger-
oplevelse  

Evalueringer af teletolkningsprojekter på sygehuse og i 
kommuner peger på, at brugerne ikke oplever 
videotolkning negativt. Udsagn fra medarbejdere i 
forbindelse med analysen peger endvidere på, at 
borgere foretrækker videotolkning for at undgå lokale 
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Konsekvens Beskrivelse Økonomisk 
konsekvens 

Kvalitets-
mæssig 
konsekvens 

tolke, der skal høre private og evt. intime oplysninger.  

Fleksibilitet Anvendelsen af video giver alt andet lige en større 
fleksibilitet i bestillingen af tolke.  

 
 

 

De indsamlede erfaringer indikerer, at kvalitetsniveauet af de tolkninger, der 

gennemføres, vil øges eller som minimum forblive konstant ved indførelse af flere 

videotolkninger. Tolkene bliver mere tilgængelige, fleksibiliteten øges, og dialogen 

mellem personale, tolk og borger professionaliseres.  

Det kræver dog, at udstyr og opkoblinger fungerer, og at sidstnævnte er hurtige og 

effektive at etablere. 

Der er i tillæg ingen forventning om, at øget brug af videotolkning skulle have utilsigtede 

omkostninger, der ikke allerede er medregnet i de foreliggende business cases. 

Tværtimod må varigheden af en del tolkninger forventes reduceret – ligesom 

omkostningerne til tolkeudstyret forventes faldende i fremtiden.  

9.2 Møder 

Øget brug af videomøder i forbindelse med indsatsrettede møder i kommuner og på 

sygehuse har ligeledes en række konsekvenser for opgaveløsningen i kommunerne, 

som det ikke umiddelbart er muligt at beregne et økonomisk potentiale på.  

Der er på baggrund af analysen ingen indikationer af, at øget brug af video til 

indsatsrettede møder på sundhedsområdet i kommuner og på sygehuse samlet set vil 

føre til en lavere mødekvalitet. Erfaringerne peger snarere på, at øget anvendelse af 

video til afholdelse af møder kan have positive gevinster i form af mere fleksibilitet og 

effektivitet. Brugerne fremhæver dog, at det vil kræve en kulturel omstilling og mere 

jævnlig brug samt erfaring med det tekniske udstyr. De erfarne brugere af videomøder 

angiver, at video øger fleksibiliteten og reducerer transporttid, der opfattes som 

uproduktiv. I tabellen nedenfor er en række erfaringer beskrevet og vurderet, ud fra 

hvilke kvalitetsmæssige og økonomiske konsekvenser øget brug af video vil have. 

Tabel 35. Oversigt over ikkekvantificerbare muligheder og barrierer 

Konsekvens Beskrivelse 
Økonomisk 
konsekvens 

Kvalitets-
mæssig 

konsekvens 

Teknologi 

Videomødeudstyr er over de seneste år blevet billigere 
og mere tilgængeligt. Det gælder både gode webcams og 
krypterede software-løsninger i form af Lync, Jabber-
klienter mv.  
Der findes et bredt udvalg, som imødekommer behov for 
små klienter (1-2 personer), mellemstore klienter (3-8 
personer) såvel som store klienter til brug ved 
konferencer (over 8-10 personer). I det daglige fungerer 
klienter som eksempelvis Lync rigtig godt for personalet, 
især fordi det er tilgængeligt fra deres pladser og ikke 
kræver booking af specielle lokaler mv.  

  

Fleksibilitet 

Videomøder øger mulighederne for at afvikle møder i 
ydertiderne af arbejdsdagen, fordi transporttid ikke 
længere er en barriere for at afvikle mødet. Det frigør 
effektiv arbejdstid og forbedrer planlægningen af 
arbejdsdagen. Samtidig oplever medarbejdere/ledere, 
som arbejder på flere matrikler, at de får bedre mulighed 
for at deltage i aktiviteter på tværs af arbejdsstederne.  
I forhold til afholdelse af eksempelvis 
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Konsekvens Beskrivelse 
Økonomisk 
konsekvens 

Kvalitets-
mæssig 

konsekvens 

udskrivningskonferencer påpeger medarbejderne en 
kvalitetsforbedring, idet der er mange 
udskrivningskonferencer og koordinationer, der foregår 
pr. telefon i dag – og som med fordel kan erstattes af 
videomøder (omlægninger fra telefon til video er ikke 
forbundet med et økonomisk potentiale og er derfor ikke 
med i business casene). 

Kompetencer 

Der er nogle medarbejdere, som i dag oplever det som 
en barriere at anvende videomøder. Dette kan i en 
overgang påvirke implementeringen negativt og dermed 
anvendelsesmulighederne. Teknologien er baseret på 
standardløsninger, som medfører, at barriererne hurtigt 
nedbrydes, i takt med at udstyret anvendes oftere, fx ved 
dokumenthåndtering på mødeanlægget eller tilpasning af 
lyd og billede (support). 

  

Kvalitet 

Udstyret skal være tilpasset formålet (herunder særligt 
antallet af mødedeltagere), ellers opleves kapaciteten på 
det enkelte udstyr som en barriere. Til de af denne 
analyse omfattede møder er eksisterende 
standardløsninger dog tilstrækkelige. 

  

Varighed 
Det er en generel opfattelse, at de uformelle samtaler, 
som opleves på et traditionelt møde, begrænses. Det kan 
være med til at reducere mødets varighed. 

  

Transport 

Transporten fra medarbejdernes arbejdsplads og til 
køretøjet, fra køretøjet og til mødelokalet er ikke 
medregnet som tidsbesparelse i business casene. 
Ligeledes er den tid, det tager at finde en ledig 
parkeringsplads, ikke medtaget. Dette er særligt en 
udfordring i forhold til sygehuse i tæt bebyggelse. 

  

Anvendelse af 
udstyr 

Det tager tid, at opstart af videoudstyret samt 
forberedelse og testopkald de steder, hvor man ikke er 
vant til at anvende udstyret. I indeværende analyse er det 
dog relativt standardiserede møder med en høj 
gentagelsesfrekvens. Det vil sige, at dette er relativt 
begrænsede omkostninger, dette afføder. 

  

Driftssikkerhed 
Det meste videoudstyr er faste installationer, som er 
forbundet til netværket. Driftsproblemer bliver ikke 
fremhævet som en barriere. 

  

Brugeroplevelse  

I kortlægningen har de brugere, som allerede anvender 
video positive oplevelser med anvendelsen, mens de 
brugere, som aldrig eller meget sporadisk har anvendt 
video, er mere skeptiske i forhold til anvendeligheden. 
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10. Implementeringsovervejelser 

I forbindelse med implementeringen af øget anvendelse af videotolkning og videomøder 

på sundhedsområdet i kommuner og på sygehuse er der efter indkøbet af den tekniske 

infrastruktur en implementeringsfase, før den fulde anvendelse kan forventes realiseret.  

Formålet med dette afsnit er at fremhæve de væsentligste læringspunkter og erfaringer 

med implementering af videoteknologiske løsninger til tolkning og mødeafholdelse, som 

er indsamlet blandt respondenter på sygehuse og i kommuner. Disse konkrete og 

specifikke erfaringer sættes desuden ind i en velafprøvet, teoretisk ramme for 

implementering med henblik på at inspirere i forhold til den eventuelt øget anvendelse af 

videotolkning og videomøder. Samtidig er det vigtigt at understrege, at der ikke er tale 

om en egentlig implementeringsvejledning, da en sådan ikke har været en del af det 

foreliggende opdrag. 

Beskrivelsen i dette afsnit fungerer derudover som yderligere underbygning af 

forudsætninger, antagelser og beregningsgrundlag, som er lagt til grund for beregning af 

business casene for yderligere anvendelse af videotolkning og videokonference på 

sundhedsområdet i kommuner og på sygehuse 

Adgangen til relevant teknisk kapacitet forudsættes i denne sammenhæng at være på 

plads. Dette velvidende, at der i flere kommuner vil være behov for at indkøbe og 

gennemføre en teknisk implementering af udstyr til både videotolkning og 

videokonferencer. Implementering af den rent tekniske kapacitet er dog håndteret 

særskilt i både business cases og i praksis, mens der i dette kapitel fokuseres på 

organisatorisk, ledelsesmæssig og anvendelsesorienteret implementering.  

Figur 7. Implementeringsprincipper  

For at sikre en systematisk gennemgang af 

implementeringserfaringerne og 

-perspektiverne er følgende fem 

implementeringsprincipper anvendt som 

ramme.  

Implementeringsprincipperne er baseret på 

praktisk erfaring med implementering samt 

videnskabelig viden om, hvad der er 

nødvendigt for at sikre en 

omkostningseffektiv transformation, fx i 

forbindelse med indføring af ny teknologi, 

implementering af ny lovgivning, ny strategi 

eller gennemførelse af en effektivisering.
19

  

Principperne sættes i kontekst en for en efterfulgt af eksempler på de praksisnære 

erfaringer og perspektiver, som er indsamlet fra kommuner og sygehuse om 

implementering af videotolkning og videokonferencer. 

1. Effekt  

Er der skabt synlighed om, hvad der ønskes opnået med omlægning til øget anvendelse 

af videotolkning og videokonferencer i organisationen og blandt de medarbejdere, som 

skal operationalisere omlægningen i praksis? Det gælder initialt, men også undervejs og 

løbende, at der skal skabes synlighed og klarhed om de ønskede effekter, samt om 

hvordan det rent faktisk går med målopfyldelsen. I enhver sammenhæng – og ikke 

                                                           

19
 Se fx Senge, The Fifth Discipline Fieldbook, 1998 og Kræmmer & Divert, Change & effect: Five 

principles for carrying out change with effect, 2009. 
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mindst på sundheds- og velfærdsområdet – er det grundlæggende vigtigt, at der er fokus 

på effekterne på både økonomi/udgifter og på de kvalitetsmæssige men også de 

eventuelle organisatoriske konsekvenser af omlægningen.  

I forhold til den konkrete øgede anvendelse af video til tolkning og til møder er det fx 

relevant at fremhæve, at erfaringerne indsamlet i denne undersøgelse viser, at jo mere 

teknologierne anvendes, jo mere positive bliver brugerne. Dette bør dog også følges 

lokalt, således at de positive oplevelser og fortællingerne herom får tilstrækkeligt plads 

og kan stå som kontrast til de forandringsaverse fortællinger, som følger med enhver 

transformation. 

Et helt grundlæggende element i enhver implementering er opstilling lokalt af relevante 

målepunkter, som har direkte sammenhæng med de nationalt fastsatte mål. I den 

konkrete sammenhæng vil der være forskellige lokale udfordringer knyttet til at følge op 

på målopfyldelsen for henholdsvis omlægning til videotolkning og omlægning af de 

indsatsrettede møder til videokonferencer. Muligheder er desuden forskellige på tværs af 

regioner og kommuner. Konkret kan RMC/ICG dog på baggrund af den indsamlede 

viden om praksis, dataregistreringer og datakvalitet pege på følgende forslag til 

målepunkter og metode til målopfølgning jf. nedenstående tabel. 

 

Tabel 36. Forslag til målepunkter og målemetode til brug for målopfølgning 

 Omlægning til videotolkning Omlægning til 
videokonferencer 

Kommuner Basismåling via økonomidata: 
Andel fremmødetolkninger, som 
faktureres af tolkebureauer pr. 
kvartal i de mindre kommuner og 
pr. måned i de større kommuner. 

Basismåling via lønsystem på 
omfang af 
befordringsgodtgørelse pr. 
relevante medarbejdere: 
Udvikling i 
befordringsgodtgørelse pr. 
visitator/udskrivningskoordinator 
o.l. over tid pr. måned. 

Regioner Basismåling via økonomidata: 
Andel fremmødetolkninger, som 
faktureres af tolkebureauer pr. 
måned fordelt på sygehuse og 
afdelinger. 

Kampagnemåling (kvartalsvis) 
via indberetning (fx via mail eller 
intranet/elektronisk) fra 
afdelingsledelser: 
Antal deltagere med base på 
andre matrikler, som i en uge 
frem deltager i lægekonferencer 
og tilsvarende indsatsrettede 
møder på henholdsvis video og 
fremmøde.  

Følgende konkrete eksempler fra praksis på implementeringsinitiativer og -tiltag kan 

desuden fremhæves under effektprincippet: 

Realisme i bestræbelserne på omlægning af fysiske møder til videokonferencer 
I flere kommuner peges der på, at man ønsker at anvende video til mødeafholdelse, men at dette 
ønske bremses af, at samarbejdsparterne (fx samarbejdskommuner) ikke kan eller vil anvende 
video. Ud over at begrænse mulighederne for øget anvendelse af video vil det undergrave 
realismen i øget anvendelse, hvis der ukritisk stilles krav om, at de omtalte møder afholdes som 
videokonferencer. Det samme gælder, hvis der er teknisk inkompatibilitet mellem udstyr hos 
udvalgte mødeparter. Målene (effektforventningerne) må derfor sættes specifikt med udgangspunkt 
i et realistisk scenarie. 

 

Opnåelse af hurtig effekt  
I Odense Kommune valgte man at etablere egen tolkeservice. Efter at have sikret, at denne var 
etableret, og at den tekniske infrastruktur var helt på plads, lukkede man fuldstændigt af for 
adgangen til at bestille fremmødetolkning (på beskæftigelsesområdet) i kommunens 
tolkebookingsystem. Dette medførte, at mere end 90% af tolkninger på området i dag foregår på 
video. Effekten blev således opnået mere eller mindre fra den ene dag til den anden. En sådan 
hurtig effektopnåelse omfatter i sig selv en betydelig effektiviseringsgevinst, men forudsætter også, 
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at implementeringen er gennemtænkt og forberedt, samt at målopfyldelse er prioriteret i 
organisationen. Eksemplet gør således også brug af flere af de øvrige implementeringsprincipper.  

 

2. Vigtighed 

I hvor høj grad fremhæves øget anvendelse af videoteknologi som centralt for ledelsen 

på alle niveauer i organisationen? Uden klar og vedholdende formidling af denne 

vigtighed vil der ofte ske det, at implementeringen løber ud i sandet. Det er samtidig 

grundlæggende, at der skabes rum for, at vigtigheden kan drøftes åbent. Der skal med 

andre ord skabes rum for, at de medarbejdere og ledere, som skal levere en ny adfærd, 

er en del af forandringen og er engageret i at se muligheder i den ændrede praksis. 

Konkret vil vigtigheden af en øget anvendelse af video også blive operationaliseret 

gennem prioritering af hurtig support til at få teknikken til at virke, prioritering af at få 

afholdt fokuseret introduktion til teknik og til anvendelse samt hurtig reaktion på 

medarbejdernes udpegning af eventuelle forhindringer eller uhensigtsmæssigheder. 

Indførelsen af økonomiske incitamenter, som understøtter anvendelse af video frem for 

fremmødetolkning eller rent fysiske møder, er ligeledes et stærkt ledelsesværktøj, som 

medvirker til at understrege vigtigheden af den ønskede forandring. 

Adgang til hurtig selvhjælp og support er prioriteret  
Region Midtjylland har gjort support tilgængeligt via intranettet, hvor der også er adgang til 
vejledninger med undervisningsvideoer, praktiske eksempler m.m.  

 

Økonomiske incitamenter til fremme af øget anvendelse af video 
På OUH bliver al videotolkning afregnet af centrale budgetter, mens udgiften til fremmødetolkning 
afholdes lokalt. Det giver den lokale afdeling et stærkt incitament til at anvende videotolkning frem 
for fremmødetolkning. Dette understreger vigtigheden af den ønskede omstilling til øget 
videoanvendelse. 

 

Økonomisk incitament til at anvende videotolkning 
I Aarhus Kommune overvejes det, om man på forsøgsbasis skal gøre det gratis for magistraterne at 
anvende videotolkning, mens udgiften hertil i stedet afholdes på centralt niveau. Dette for at skabe 
størst muligt incitament til at anvende den mest omkostningseffektive løsning samt understrege 
vigtigheden af den ønskede forandring. 
Dette overvejs samtidig suppleret med en konkret retningslinje, som gør det obligatorisk at afholde 
alle tolkninger over video. 

 

Tilgængelighed af udstyr  
Psykiatrien i Region Syddanmark lavede en fuld implementering af videokonferencer på meget kort 
tid blandt andet gennem tydeliggørelse af vigtigheden af forandringen ved at sørge for, at udstyr og 
teknisk infrastruktur var umiddelbar tilgængelig.  

3. Mennesker 

Der er behov for, at man i forandringsprocessen sikrer sig, at man både engagerer dem, 

der er for, og nogle af de medarbejdere og ledere, som er kritiske over for den nye 

praksis. Det er dog grundlæggende nødvendigt, at der er fokus på at involvere de 

medarbejdere, som har de rigtige og relevante kompetencer og erfaringer. Det lyder 

givetvis enkelt, men i praksis er det ofte vanskeligt at få prioriteret, at fx de 

medarbejdere, som har den største mødeaktivitet, også skal være en del af den første 

fase i implementeringen af øget anvendelse af videokonference. Derudover bør der 

vælges ansvarlige personer ud til at drive forandringen, som rent faktisk har interesse i 

området og som har evner og kompetencer til at gennemføre både tekniske og 

organisatoriske forandringer – og som har tilstrækkelig gennemslagskraft i 

organisationen.  
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Ildsjæle identificeret og involveret – både organisatorisk og teknisk  
I flere kommuner har man allerede i forbindelse med planlægningen af overgangen til øget 
videoanvendelse sikret sig, at de personer, som skal drive forandringen – både på den rent tekniske 
del i en it-afdeling og på den anvendelsesmæssige side i fx klinisk praksis (v. fx læge, 
sygeplejerske, visitator, som har gode erfaringer med løsningerne). Ildsjæle er væsentlige 
elementer i at overkomme den kulturelle og menneskelige modstand mod forandring, som er en 
grundlæggende præmis.  

4. Energi 

Det er væsentligt, at tempo og stil for implementering passer til den eksisterende 

organisation og kultur. Fastholdelse af energi og momentum i en implementering 

afhænger af, at fokus for indsatser og dialog er planlagt rettidigt, så de relevante 

medarbejdere er involveret og informeret på forhånd, og at den ændrede praksis tager 

højde for de praktiske problemstillinger, som gør sig gældende. Den enkelte 

medarbejder mister fx hurtigt energien til at bidrage til forandringen, hvis anvendelsen af 

video opleves som udfordrende for den enkeltes relationer til samarbejdsparter, ligesom 

der kun skal ganske få dårligere oplevelser til at skabe usikkerhed og en følelse af 

uhensigtsmæssigheden i anvendelse af videoløsning. En væsentlig del af princippet 

omfatter således, at der planlægges med henblik på at sikre, at de involverede ledere og 

medarbejdere kan opleve forandringen som energi- og meningsfyldt. 

Fokus på og enighed om effekt 
Psykiatrien i Region Syddanmark understøttede en hurtig indfasning af videoløsninger ved at have 
fokus på effekten og på det meningsfulde i forandringen. Videoløsningerne blev meget hurtigt taget i 
brug i organisationen, fordi ”nytteværdien”, som en leder udtrykker det, var indlysende.  

 

De rigtige og relevante møder på video 
Dataindsamlingen har vist, at møder, der er mest meningsfulde for deltagerne og derfor nemmest at 
omlægge videomøder, har et eller flere af følgende karakteristika: 

- Har et begrænset antal deltagere fra flere forskellige matrikler 
- Foregår mellem deltagere, der befinder sig over større afstande 
- Foregår med høj frekvens  
- Foregår mellem deltagere, som allerede har en gensidig relation  
- Har et tydeligt fokus på den givne dagsorden – og således ikke forudsættes at bidrage til 

relations- og netværksopbygning 

5. Autenticitet 

I forbindelse med enhver forandring nævnes ledelsesopbakning ofte som 

grundlæggende nødvendigt. I princippet om autenticitet konkretiseres dette yderligere, 

således at forstå, at det er nødvendigt, at ledelsen ikke bare fastholder fokus på 

opnåelse af effekt (princip nr. 1), men også i mange tilfælde går forrest med den nye 

praksis. Det er i relation til videoanvendelsen fx decideret obstruerende, hvis 

ledelsesniveauer enten omtaler anvendelsen af video som problematisk og/eller ikke 

selv ønsker at anvende teknologien. Der skal skabes troværdighed om ledelsens 

beslutninger i hele organisationen, og dette skabes naturligvis nemmest ved, at lederne i 

videst muligt omfang går forrest. Det gælder dog i ligeså høj grad om, at lederne 

anerkender de udfordringer, som en øget anvendelse af videotolkning og 

videokonferencer eventuelt vil have. Det nytter ikke noget at ignorere sådanne 

udfordringer – det vil kun undergrave legitimiteten, autenticiteten og troværdigheden. I 

stedet er det vigtigt, at ledelsen står ved beslutningen og understøtter imødekommelsen 

af eventuelle udfordringer løbende ved at tage disse alvorligt og i dialog med 

medarbejderne hurtigt og effektivt sætte ind med kompenserende tiltag. Det kan fx være 

ved at sikre den nødvendige distribuering af teknisk kapacitet, i takt med at de faktiske 

behov bliver kendte. 
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Ledelsen går forrest i anvendelsen af videokonferencer 
Der ses flere steder eksempler på, at ledelsen har valgt at gå forrest med at anvende video. Det 
gælder eksempelvis i Esbjerg Kommune, hvor man på direktørniveau har besluttet, at ingen må 
køre til møder på under to timers varighed. Direktøren går selv forrest og deltager eksempelvis i 
fora for sundhedsdirektører i regionen som den eneste over video. Denne tydelige understregning 
af autenticitet i den ønskede retning betyder, at medarbejderne også efterlever politikken og altid 
afsøger alle muligheder for at afholde møder via video.  

 

Begrænsning af mulighederne for at deltage i møder med transport 
Der kan indføres økonomiske og strukturelle incitamenter, som understøtter en øget anvendelse af 
videokonferencer frem for fysiske møder. Dette kan fx ske gennem begrænsning af adgang til 
befordringsgodtgørelse. Sådanne incitamenter kan understøtte princippet om vigtighed, men kan i 
lige så høj grad vise, at der ledelsesmæssigt er et helt autentisk og vedholdende ønske om 
forandring.  

 


