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1. Indledning 

Dette bilagskompendie indeholder en række uddybende oplysninger om 

gennemførelsen af analyse af øget brug af videotolkning og videokonferencer på det 

kommunale sundhedsområde og på sygehuse.  

Bilaget indeholder 

 Beskrivelse af afgrænsning af møder, der indgår i business casen 

 Beskrivelse af dataindsamling og datagrundlag 

 Beskrivelse af model for business case 

 Beskrivelse af beregningsgrundlag for business case 

 Spørgeskemaer, der er anvendt i analysen (hhv. kommuner, sygehuse, 

tolkebureauer) 
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2. Bilag 1: Afgrænsning af møder 

Der afholdes i dag en række forskellige møder på hhv. det kommunale sundhedsområde 

og på sygehusene. I dette kapitel er disse mødetyper kort beskrevet og eksemplificeret.  

Nedenfor følger først en beskrivelse af de møder, der er registreret på det kommunale 

område og dernæst på sygehuse. Det skal understreges, at alle mødetyper er afgrænset 

til sundhedsområdet. 

Det kommunale område 

På det kommunale område medtages udelukkende indsatsrettede møder, der enten er 

mellemkommunale eller tværsektorielle. Møder, der handler om generel 

ledelse/administration, er ikke medtaget i business casen, selvom de er 

mellemkommunale og tværsektorielle. Det samme gælder møder (selve indsatsen) med 

borgere/patienter.  

Nedenfor er de forskellige mødetyper uddybet med eksempler. 

Tabel 1: Beskrivelse af mødetyper i kommuner  
Møde Beskrivelse Eksempler på møder mellem 

kommuner 
Eksempler på tværsektorielle møder 

Generel 
ledelse og 
administration 
(samt/herunder 
møder 
involverende 
direktionen) 

Møder mellem øverste 
ledelse, der angår 
ledelsesmæssige emner 
og administrative emner. 
Hertil hører opgaver og 
møder, der ikke direkte 
kan henføres til 
kerneopgaven. 

Tværkommunalt ledernetværk 
Sundhedsstrategisk forum 
Møder i KL 
Møder om fællekommunale institutioner 
 
 

Møder mellem direktioner på sygehuse 
og kommunale sundhedsdirektører 
Møder i Danske Regioner med 
deltagelse af kommunale chefer/ledere 
 
 

Faglig ledelse, 
sparring, 
planlægning, 
uddannelse 

Møder om faglig ledelse, 
sparring, netværksmøder, 
udvikling af 
medarbejderes 
kompetencer mv. 

Klyngemøder i forskelligt regi – fx 
velfærdsteknologi,  
Netværksmøder på en lang række 
forskellige områder og fora (fx 
visitatorenhed, sårgruppe, mv.) 
Erfa-grupper 
6-bys samarbejde 

Møder om drøftelse af psykiatrisk 
samarbejde mellem psykiatrien i 
kommuner og regionspsykiatrien 
Møde i kontaktudvalg mellem sygehuse 
og kommuner 
Netværksmøder under regionen 
(afholdes for forskellige grupper) 
Klyngesamarbejde (KSS) 

Projekt og 
udvikling 

Møder om konkrete 
projekter og indsatser på 
sundhedsområdet. 

Møder om fælleskommunale udbud af 
fx hjælpemidler 
Samarbejdsprojekter (fx 
senhjerneskade, rehabiliteringsforløb 
mv.) 

Arbejdsgruppemøder mellem flere 
kommuner og sygehuse/region 
Styregruppemøder i projekter om fx 
tidlig opsporing, rehabilitering  

Indsatsrettede 
møder 

Møder, der er direkte 
rettet mod 
patientrelaterede emner. 
Det er således møder, 
hvor den enkelte 
borger/gruppe af borgere 
er i centrum for dialogen.. 

Forløbskoordination 
Afklaring af konkrete indsatser på 
fællekommunale institutioner 

Udskrivningskonferencer,  
Forløbskoordination 
Øvrige møder om konkrete indsatser. 

 

Sygehuse 

På sygehuse er både indsatsrettede møder internt på sygehuset (mellem forskellige 

lokationer), møder mellem sygehuse, tværregionale møder og tværsektorielle møder 

medtaget i business casen. Kategorierne øverste ledelse og direktion, generel ledelse 

og administration samt møder med patienten er ikke omfattet af analysen. 

Tabel 2: Beskrivelse af mødetyper på sygehuse  
Møde Beskrivelse Internt på 

sygehuset 
Mellem sygehuse i 
regionen 

Mellem regioner Tværsektorielt 

Øverste 
ledelse og 
direktion  
 

 Møder mellem 
øverste ledelse, 
der angår 
ledelsesmæssige 
emner og 
administrative 

Direktionsmøder. 
Dialogmøder 
(mellem direktion og 
afdeling) 
 

Møder mellem 
direktionerne på 
sygehuse i regionen 
 

Møder mellem 
direktioner fra 
sygehuse i 
forskellige regioner 
Sundhedsdirektions-
forum 

Møder mellem 
direktioner på 
sygehuse og 
sundhedsdirektører 
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emner. Andre 
samarbejdsforums- 
møder 
Forhandlingsmøder  
Mellemregional 
afregning 

Generel 
ledelse og 
administra-
tion  

Administrative 
møder om 
økonomi, 
servicefunktioner
, 
personaleledelse 
og samtaler 
Opgaver og 
møder til, der 
ikke direkte kan 
henføres til 
kerneopgaven. 

Personalemøder 
uden fagligt indhold 
MUS-samtaler 
Ledergruppemøder i 
afdelingen 
Personalemøder 
 

Planlægningschef-/ 
Økonomichefmøder 
Lederforum 

Lederforum 
Møder i Danske 
Regioner 
 

Møder mellem 
administrative 
medarbejdere og 
ledere om 
økonomistyring 

Faglig 
ledelse, 
sparring, 
planlægning, 
uddannelse 

Møder om faglig 
ledelse, sparring, 
netværksmøder, 
udvikling af 
medarbejderes 
kompetencer mv. 

Temamøder 
Kliniske 
ledelsesmøder 
Personalemøder 
med fagligt 
indhold/planlægning 
Sygepleje-
konferencer 
Kapacitetsmøder 
 

Netværksgrupper 
Konferencer og 
temadage 
Møder i 
sundhedsfaglige råd 
og komiteer 
Møder mellem 
afdelingsledelser på 
tværs af sygehuse 
 

Konferencer, 
temadage, foredrag, 
oplæg mv. om 
faglige emner 

Møder om drøftelse 
af psykiatrisk 
samarbejde mellem 
psykiatrien i 
kommuner og 
regionspsykiatrien 
Møde i 
kontaktudvalg 
mellem sygehuse og 
kommuner 
Netværksmøder 
under regionen 
(afholdes for 
forskellige grupper) 
Klyngesamarbejde 
(KSS) 

Projekt og 
udvikling 

Møder om 
konkrete 
projekter og 
indsatser på 
sundhedsom-
rådet.  

Etablering af nye 
funktioner 
Reorganisering af 
behandlingsaktivitet 
og -kapacitet 
 

Styregruppemøder 
på projekter (kliniske 
retningslinjer mv.) 
Projektgruppe-møder 
på regionale 
projekter 
Anvendelse af nye 
systemer, fx EPJ, 
FMK 

Styregruppemøder 
på projekter (kliniske 
retningslinjer mv.) 

Arbejdsgruppe-
møder mellem flere 
kommuner og 
sygehuse/region 
Styregruppemøder i 
projekter om fx tidlig 
opsporing, 
rehabilitering mv. 
Klyngesamarbejde 
(KSS) 

Indsats-
rettede 
møder 

Møder, der er 
direkte rettet 
mod 
patientrelaterede 
emner. Det er 
således møder, 
hvor den enkelte 
borger er i 
centrum for 
dialogen  

Lægekonferencer 
Kliniske konferencer 
på tværs af specialer 
Koordineret 
behandling, 
udskrivning og 
indlæggelse fra 
akutmodtagelsen 
Pakkeforløb (hjerte- 
og cancerforløb) 
Koordineret 
udredning (fx i 
diagnostiske centre) 

Møder mellem 
forskellige sygehuse 
om konkrete 
patienter 
Central visitation af 
patienter 
Konferering af 
individuelle patienter 
mellem 
hovedfunktion og 
højspecialiseret 
funktion 

Samarbejde omkring 
patienter mellem 
højtspecialiserede 
afdelinger 
Lands og 
landsdelsfunktioner 

Lægelige 
konferencer 
Udskrivnings-
konferencer 
Forløbskoordination 
Øvrige møder om 
konkrete indsatser. 
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4. Bilag 2: Datagrundlag 

Dette afsnit er en uddybning af den beskrivelse af datagrundlaget, der allerede findes i 

rapporten. 

Analysen bygger på et omfattende empirisk grundlag.  

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

Figur 1: Oversigt over analysens aktiviteter 

 

For at kvalificere spørgerammer og fokusere analysen gennemførtes indledningsvis en 

række besøg og interview i tre kommuner, på to sygehuse og med tre tolkebureauer (1). 

I forlængelse heraf 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.  

Tabel 3: Svarprocenter for spørgeskemaundersøgelser 

  Kommuner Sygehuse Tolke 

Antal besvarede survey 28 13 20 

Antal besøg 15 15   

I alt 43 28 20 

Inviterede deltagere 50 50 31 

Svarprocent 86% 93% 65% 

Alle tre spørgeskemaundersøgelser blev gennemført som web-surveys. Efter endt 

svarfrist pågik telefonisk og skriftlig opfølgning til alle, der ikke havde svaret. Alle, der 

ikke havde svaret eller nægtet at deltage, blev ringet op – minimum 8 gange med henblik 

på at indgå aftale om et interview.  

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

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

økonomiafdelinger, centrale medarbejdere samt kalendergennemgange med i alt 145 

medarbejdere på det kommunale sundhedsområde og 120 medarbejdere på sygehuse 

med henblik på at kortlægge mødeaktiviteten. 

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

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

I tabellen nedenfor fremgår en oversigt over antallet af kalendergennemgange på de 

besøgte enheder. 

Tabel 4: Kalendergennemgange fordelt på organisatoriske enheder. 

Kommune 
Antal  
kalendere 

Sygehuse 
Antal  
kalendere 

Faxe 8 Rigshospitalet 15 

Svendborg 10 Hvidovre/Amager Hospital 11 

Gladsaxe 10 Gentofte Hospital/Bispebjerg 6 

Esbjerg 10 Roskilde Sygehus 8 

Frederikshavn 8 Nykøbing Falster Sygehus 7 

Aalborg 17 OUH Odense 8 

Aarhus 11 OUH Svendborg 6 

Struer 9 Psykiatrien, Augustenborg 8 

Glostrup 5 Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 9 

Lolland 7 Århus Universitetshospital, Skejby 11 

Silkeborg 8 Hospitalsenhed Vest 10 

Odense 12 Aalborg Universitetssygehus 10 

København 12 
Psykiatrien i Nordjylland, Aalborg og 
Brønderslev 11 

Varde 9 I alt 120 

Helsingør 9  
 

I alt 145  
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5. Bilag 3: Business Case 

Potentialerne ved øget brug af videotolkning og videokonferencer i sundhedsvæsenet i 

kommuner og på sygehuse er vurderet ved at opstille en business case for hvert af 

områderne. For sygehusene er der opstillet en business case for hver region, mens der 

på det kommunale område er opstillet en samlet business case for kommunerne.  

Udgangspunktet for business casene er Statens business case model, som er tilpasset 

den kommunale/regionale kontekst.  

I business casen indgår tre hovedelementer: 

 Driftssituationen fremover uden øget brug af videoløsninger 

 Driftssituationen fremover med øget brug af videoløsninger 

 Udgifterne til øget brug af videoløsninger (implementering, investering i nyt udstyr). 

Figuren nedenfor illustrerer sammenhængen mellem disse begreber i business casen.  

Figur 1: Begreber i business casen 

 

Potentialet i form af nettogevinsten beregnes som forskellen mellem den fremtidige 

driftssituation med og uden øget brug af videoløsninger fratrukket udgifterne til 

videoudstyr og implementering. På baggrund af de årlige nettogevinster beregnes den 

samlede nettogevinst over den femårige periode.   

Den fremtidige driftssituation uden øget brug af videoløsninger tager udgangspunkt i 

situationen i dag, da det antages, at volumen i antal tolkninger og møder på 

sundhedsområdet i kommuner og regioner vil være konstant over den femårige periode. 

Det antages ligeledes, at kommuner og regioner i denne situation ikke investerer i ny 

videoteknologi (som vil kunne bruges til videotolkninger/møder).  

Den gennemførte dataindsamling peger endvidere på, at der ved at øge brugen af 

videoløsninger, ikke sker en stigning i antal møder/tolkninger. Udgangspunktet for den 

fremtidige driftssituation med øget brug af videoløsninger er derfor samme antal 

tolkninger/møder som i dag – dog med forskel på, hvor mange der foregår ved hjælp af 

videoløsninger.  

For at simplificere beregningerne er der i business casen kun fokuseret på de forhold, 

som den øgede brug af videoløsninger påvirker. Der er således ikke medtaget udgifter til 

fx den årlige VDX-licens, som kommunerne og regionerne allerede i dag afholder, og 

som vil være uændret ved øget anvendelse af videoløsninger. Ligeledes er der i 

business casen kun medtaget den marginale ændring i udgifterne til fx helpdesk eller 

den øgede udskiftning af teknologi, som en forøget brug af videoløsninger medfører. 

Drift uden øget 

brug af video

Drift med øget

brug af video

Potentiale

Udgifter til 

videoudstyr mv.
Drift uden projekt 

(dvs. uden øget brug af video)

Drift med projekt 

(dvs. med

øget brug af 

video)

Udgift til projekt  

(dvs. til 

videoudstyr mv.)

Potentiale
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Denne tilgang har ingen indvirkning på de opstillede potentialer og er valgt for at 

mindske kompleksiteten i analyserne samt kommunernes og regionernes arbejdsbyrde 

med at indsamle data. Hvis VDX-afgiften fx inkluderes i analysen vil effekten være den 

samme i situationen uden øget brug af videoløsninger og i situationen med øget brug af 

videoløsninger, hvorfor nettoresultatet ved at indregne VDX-afgiften giver det samme 

som ved helt at udelade den fra business casen. På samme måde vil forskellen på 

helpdesk i de to situationer (med og uden øget brug af videoløsninger) være præcis den 

marginale påvirkning, som den øgede brug af videoløsninger har.  

Som beskrevet i afsnit 1.4 (metodisk tilgang) i hovedrapporten opstilles potentialet for to 

områder. 1) potentialet ved den eksisterende kapacitet og 2) potentialet ved investering i 

ny kapacitet. For det første område medtages således kun kommuner/sygehuse, der 

allerede har eksisterende kapacitet, mens der for område 2 medtages alle 

kommuner/sygehuse i Danmark. For både tolkninger og indsatsrettede møder på 

sygehuse er der ikke behov for ny kapacitet, hvorfor potentialet for de to områder er ens. 
1
  

For tolkning på sygehuse opstilles to alternative fremtidige scenarier med øget brug af 

videotolkninger. Det ene alternativ tager udgangspunkt i den eksisterende prisstruktur og 

priser og indeholder således potentialet ved en omlægning af tolkninger til video under 

de i dag givne forhold. Det andet alternativ tager udgangspunkt i, at regionerne ved 

systematisk at arbejde med udbud med henblik på at sikre lavest mulige priser på 

videotolkning kan opnå en lavere pris. Dette alternativ forudsætter derfor, at alle regioner 

kan opnå tilsvarende priser, som den region der i dag har de laveste priser på 

videotolkning. 

For at tage højde for, at datagrundlaget for antallet af indsatsrettede møder på 

sundhedsområdet i kommuner og på sygehuse beror på en stikprøve blandt de 

medarbejdere, der afholder indsatsrettede møder, er der indlagt en usikkerhed i 

business casen. Der er således indlagt en usikkerhed på +/-15 % på antallet af afholdte 

møder, og dermed hvor mange møder, der kan overflyttes til video. Det samlede 

potentiale er således opgjort som et nedre spænd, en beregnet værdi samt et øvre 

spænd. Det nedre spænd er opgjort, som situationen, hvor antallet af møder er 15 % 

lavere end beregnet, og det øvre spænd er opgjort, som situationen, hvor antallet af 

møder er 15 % højere end beregnet.   

  

                                                           

1
 Da analysen viser, at alle sygehuse reelt har tilstrækkelig kapacitet i dag, realiseres det fulde 

potentiale under scenarie 1. 
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6. Bilag 4: Beregningsgrundlag for business 
case på det kommunale sundhedsområde 

Nedenfor beskrives beregningsgrundlaget for business case for øget brug af 

videotolkning i kommuner. Nedenfor er følgende forudsætninger nærmere beskrevet: 

1. Opregning 

2. Antal tolkninger pr. år og overflytning til video 

3. Pris og varighed 

4. Kapacitet og indkøb af udstyr 

5. Implementering 

6. Support, vedligehold og udskiftning 

6.1 Opregning fra stikprøve til nationalt niveau 

 

Beregningsgrundlag Anvendt 
beregningsgrundlag 

Datakilde/begrundelse 

Opregningsmetode til antal 
tolkninger 

Antal kommuner: 
Store byer: 6 
Mellem kommuner: 
31 
Små kommuner: 61 
 
 

Antallet af tolkninger er indsamlet for knap 40 
procent af landets kommuner gennem besøg og en 
spørgeskemaundersøgelse. På baggrund af disse og 
oplysninger fra Danmarks Statistik om antallet af 
borgere, der er indvandrere eller efterkommere (jf. 
Danmarks Statistiks defintion) beregnes en 
gennemsnitlig værdi for antal tolkninger pr. 1.000 
borgere med anden baggrund end dansk. På 
baggrund af denne gennemsnitlige værdi estimeres 
antallet af tolkninger i hver af de kommuner, hvor der 
ikke foreligger data for antallet af tolkninger. Det 
samlede antal tolkninger er dermed estimeret med 
udgangspunkt i de faktiske data, der er indsamlet. 
Opregningen foretages i tre strata: de seks største 
byer, øvrige kommuner med over 50.000 indbyggere 
(mellemstore kommuner) og kommuner med under 
50.000 indbyggere (små kommuner). Anvendelsen af 
borgere med anden baggrund end dansk som 
grundlag for opregningen betyder ikke, at alle 
borgere med anden baggrund end dansk har behov 
for tolkning, men at andelen forventes af være den 
bedste proxy for ekstrapolering af det afdækkede 
tolkeforbrug til de kommuner, hvor der ikke er 
indsamlet oplysninger herom.  

Opregningsmetode til opgørelse af 
andel videotolkninger 

Antal kommuner: 
Store kommuner: 6 
Mellemstore 
kommuner: 31 
Små kommuner: 61 

Da der er indhentet data fra landets 6 største byer, er 
der ikke behov for ekstrapolering af andelen af 
videotolkninger her.  
For de øvrige kommuner i stikprøven beregnes et 
uvægtet gennemsnit for hhv. mellemstore og små 
kommuner, der ekstrapoleres til de kommuner, der 
ikke er medtaget i stikprøven. 
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6.2 Antal tolkninger og overflytning til videotolkning 
Beregningsgrundlag Anvendt 

beregningsgrundlag 
Datakilde/begrundelse 

Antal tolkninger 10.677 Antallet af tolkninger er estimeret på baggrund af 
oplysninger fra survey med kommuner og fra 
kommunebesøg samt oplysninger fra tolkebureauer 
og opregnet til nationalt niveau jf. ovenstående 
opregningsmetode.   

Andel videotolkninger 2 % Andel videotolkninger er estimeret på baggrund af 
oplysninger fra survey med kommuner og fra 
kommunebesøg samt oplysninger fra tolkebureauer 
og opregnet til nationalt niveau jf. ovenstående 
opregningsmetode.   

Andel telefontolkninger 7 % Andel telefointolkninger er estimeret på baggrund af 
oplysninger fra survey med kommuner og fra 
kommunebesøg samt oplysninger fra tolkebureauer 
og opregnet til nationalt niveau jf. ovenstående 
opregningsmetode.   

Udvikling i antallet af tolkninger 
(demografisk trend) 

0 % årligt Oplysninger om antal tolkninger fra 2009 til 2013 
tyder ikke på hverken en stigende eller faldende 
tendens i antallet af tolkninger som konsekvens af en 
demografisk trend. Endvidere har business casen 
kun et 5-årigt perspektiv, hvorfor der ikke kan 
forventes de store demografiske ændringer. 

Udvikling i antallet af tolkninger (som 
resultat af øget brug af videotolkning) 

0 % årligt Data for antallet af tolkninger fra kommuner før og 
efter indførelsen af videotolkninger viser umiddelbart 
ingen ændring i det samlede antal tolkninger.  

Faglige hensyn  0 % På baggrund af de gennemførte interview med 
tolkebrugere i kommunerne – både brugere, der i 
dag anvender videotolkning, og brugere, der ikke 
anvender videotolkning i dag - vurderes det, at der 
stort set ikke er nogle situationer, hvor det ikke er 
hensigtsmæssigt eller muligt at gennemføre en 
tolkning via video.    

Strukturelle hensyn  5 % For enheder med meget få årlige tolkninger er drift af 
et videotolkeudstyr ikke meningsfuldt. Dog kan der 
på sigt formentlig bruges pc-baserede løsninger, som 
kan mindske denne andel – dette indregnes dog ikke 
i business casen.    

Tolkninger i borgerens hjem 20 % Tolkninger, der foregår i borgerens hjem er ikke 
omfattet af denne analyse. På sundheds-
/ældreområdet vil en stor del af tolkningerne inden 
for fx hjemmeplejen, hjælpemidler og 
sundhedsplejen foregå i borgeren hjem. Baseret på 
opgørelser fra kommuner og tolkebureauer vurderes 
det, at omkring 20 % af tolkningerne på sundheds-
/ældreområdet foregår i borgerens hjem.  

Maksimal andel videotolkninger 68 % Andelen af tolkninger, der kan overflyttes til video, 
tager udgangspunkt i de faglige og strukturelle 
hensyn. Tolkninger i borgerens hjem og tolkninger, 
der i dag gennemføres som telefontolkninger, 
overflyttes ikke til video.  
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6.3 Pris og varighed 

 

Beregningsgrundlag Anvendt 
beregningsgrundlag 

Datakilde/begrundelse 

Scenarie I: Eksisterende priser Priser for hhv. store, 
mellemstore og små 
kommuner: 
 
Telefon-/videotolkning/:  
150 / 175 / 250 kr. pr 
halve time 
 
Fremmødetolkning: 
500 / 600 / 650 kr. pr. 
time 

De gennemsnitlige eksisterende priser i 
kommunerne anvendes som fremtidig pristruktur. 
Den fremtidige prisstruktur for videotolkning 
baseres på de kommuner, hvor der anvendes 
videotolkning i dag, da der i kommuner uden 
videotolkning ofte ikke findes en pris på 
videotolkning.   

Scenarie II: Reduktion i fremtidige 
priser pga. bedre aftaler  

Anvendes ikke Volumen af tolkninger på sundhed- og 
ældreområdet er ikke tilstrækkeligt til, at det alene 
kan drive reduktioner i priser som følge af bedre 
aftaler. En sådan reduktion forudsættes at kræve, 
at videotolkning implementeres på øvrige områder i 
kommunen og inkluderes derfor ikke i business 
casen.  

Fordeling af tolkninger på effektiv 
varighed 

[0;15 min] 5% 
[15;30 min] 5% 
[30;45 min] 10% 
[45;60 min] 40% 
[60;75 min] 10% 
[75;90 min] 10% 
[90;105 min] 10% 
[105;120 min] 10% 

 

Fordelingen af tolkninger på varighed er estimeret 
på baggrund af oplysninger om gennemsnitlig 
varighed og spredning fra kommunerne, VDX-data 
fra MedCom samt den gennemførte 
spørgeskemaundersøgelse med tolkebureauer. 
Denne fordeling anvendes som proxy for den 
effektive tolketid for både fremmøde- og video- og 
telefontolkning.  

Effektiv tolketid af hhv. video- og 
fremmødetolkning 

Ingen forskel Evalueringen af teletolkeprojektet kunne ikke 
påvise forskelle i den effektive tolketid mellem 
video- og fremmødetolkning. Om noget indikerer de 
indsamlede erfaringer fra indeværende analyse, at 
videotolkning har en kortere effektiv tolketid, og at 
det er lettere at afvikle tolkninger komprimeret og 
effektivt per video. Dette være sig eksempelvis 
eliminering af tolkenes ventetid og mindre dialog, 
der ikke er relateret direkte til tolkningen. Dette 
underbygges også af tolkebureauerne, der i den 
gennemførte survey svarer, at fremmødetolkninger 
gennemsnitlig er af længere varighed end 
videotolkninger.   

Forskelle i faktureret tolketid Eksisterende forskelle i 
prisstrukturer mellem 
fremmødetolkinng og 
videotolkning i forhold til 
hvilke tidsintervaller 
tolkene honereres efter  

Den gældende prisstruktur er i flere kommuner 
kendetegnet ved, at fremmødetolkning afregnes i 
længere intervaller end videotolkning. Fx afregner 
nogle kommuner pr. halve time for 
fremmødetolkning, mens der afregnes pr. kvarter 
for videotolkning. En tolkning på 15 minutter vil 
derfor medføre en halv times fakturering, hvis den 
gennemføres som fremmødetolkning, mens den vil 
medføre et kvarters fakturering, hvis den 
gennemføres som videotolkning. Dette giver implicit 
en reduktion i det samlede antal fakturerede timer, 
selvom selve varigheden af tolkningerne ikke 
ændres. Fra de føromtalte trafikdata  (VDX) samt 
opgørelser fra kommuner kendes den 
gennemsnitlige varighed og spredningen heri på 
videotolkninger. Denne fordeling anvendes som 
proxy for den effektive tolketid for både fremmøde 
og videotolkning. 
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6.4 Kapacitet og indkøb af udstyr 

 

Beregningsgrundlag Anvendt 
beregningsgrundlag 

Datakilde/begrundelse 

Antal kommuner, der videotolker på 
sundhedsområdet i dag 

Store: 2 
Mellemstore: 8 
Små: 4 

Andelen af kommuner, der videotolker på 
sundhedsområdet idag, beregnes med 
udgangspunkt i oplysninger fra survey og besøg om 
det nuværende udstyr i kommunerne. Andelen 
opregnes til nationalt plan i tre strata (store, 
mellemstore og små kommuner). 

Andel kommuner, der videotolker i 
andre forvaltninger i kommunen i 
dag, men skal investere i kapacitet 

Store: 3 
Mellemstore: 2 
Små: 8 

Andelen af kommuner, der videotolker på øvrige 
områder i kommunen idag, beregnes med 
udgangspunkt i oplysninger fra survey og besøg om 
det nuværende udstyr i kommunerne. Andelen 
opregnes til nationalt plan i tre strata (store, 
mellemstore og små kommuner). 

Andel kommuner, der har Lync el. 
lign. rådighed i dag, men hvor der 
ikke anvendes videotolkning i 
kommunen 

Store: 1 
Mellemstore: 8 
Små:12 
 

Andelen af kommuner, der har udstyr til rådighed 
(Lync, Jabber eller lign), beregnes med 
udgangspunkt i oplysninger fra survey og besøg om 
det nuværende udstyr i kommunerne. Andelen af 
besøgs- og surveykommuner, som har udstyr til 
rådighed, opregnes til nationalt plan i tre strata 
(store, mellemstore og små kommuner).  

Andel kommuner, der skal investere i 
kapacitet og ikke videotolker i dag 

Store: 0 
Mellemstore: 13 
Små:37 
 

De øvrige kommuner, som ikke allerede har 
udstyrskapacitet til rådighed og ikke videotolker i 
dag, jf. ovenstående, antages at investere i udstyr til 
videotolkning.  

Antal timer om dagen udstyret kan 
udnyttes 

4 timer Registreringer af trafikken på det eksisterende 
videoudstyr, der kommunikerer over MedComs 
knudepunkt, viser, at enkelte stykker tolkeudstyr i 
kommunerne har været anvendt i op til cirka 7 timer 
på samme dag. Det synes derfor at være rimeligt og 
relativt konservativt at forudsætte, at hvert stykke 
udstyr i gennemsnit kan anvendes op til 4 timer om 
dagen. 

Antal dage om ugen udstyret kan 
udnyttes 

5 dage Samme datamateriale viser, at anvendelsen af 
tolkeudstyr i kommunerne primært foregår på 
hverdage. Dette understøttes af opgørelser fra 
kommunerne, der viser, at langt de fleste tolkninger 
ligger på hverdage.  

Uger om året udstyret kan anvendes 44 uger Data over anvendelsen af tolkeudstyr fra MedCom 
samt oplysninger om faktiske antal tolkninger fra 
kommunerne viser, at antallet af tolkninger er 
nogenlunde jævnt fordelt over året – med undtagelse 
af juli/august og december måned, hvor antallet er 
lavere. Samlet reduceres antallet af uger med 6 uger 
i juli/august samt 2 uger i december, hvorved der 
overkompenseres for dette ferierelaterede fald i 
omfanget af tolkninger. 

Krav til geografisk fordeling af udstyr 
(tilgængelighed) 

Antal udstyr: 
Store: 7 
Mellemstore: 5 
Små: 2 

Udover den samlede kapacitet i timer på 
tolkeudstyret, skal det sikres, at udstyret er 
tilgængeligt på de relevante lokationer i kommunen. 
Dvs. selvom et stykke udstyr principielt kan dække 
den fulde tolkevolumen i en kommune, kan der være 
behov for flere stykker udstyr for at sikre 
tilgængeligheden på de relevante geografiske 
lokationer. 
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6.5 Implementering  

6.5.1 Implementering af øget videotolkning i kommuner, der videotolker i dag 

 

Forudsætning Anvendt 
forudsætning 

Datakilde/begrundelse 

Implementeringsperiode Det er 
beregningsmæssigt 
forudsat, at 
derafsættes fra 1. 
sept. til 31. dec. 2014 
til forberedelse og 
derefter 6 måneder til 
implementering i 
2015. Det vil sige 50 
procent 
potentialerealisering i 
2015. Fra 2016 og 
frem er der indregnet 
fuld realisering. 

Erfaringer fra Odense, København og Varde 
kommuner viser, at implementering af videotolkning, 
når den tekniske kapacitet er på plads, kan 
gennemføres på 3-6 måneder. Der er dog mellem 
parterne aftalt en længere implementeringsperiode 
end RMC/ICG vurderer nødvendig. 

Teknisk implementering 0 kr. Der kræves ikke yderligere teknisk implementering af 
udstyr i de kommuner, hvor kapaciteten er til 
rådighed i dag  

Brugervejledning og introduktion Store: 74 timer 
Mellemstore: 28 timer 
Små: 10 timer 

Der afsættes 10-74 timer afhængig af kommunens 
størrelse til én medarbejder til generel introduktion til 
relevante medarbejdere inden for sundhed- og 
ældreområdet i kommunen. Derudover forudsættes 
denne funktion allerede indlejret i kommunerne 
supportfunktioner. 

Organisatorisk implementering 0 kr. Den organisatoriske implementering, fx i form af 
ledelsesopbakning og ændrede 
incitamentsstrukturer, er ikke mulig at kvantificere – 
og beskrives derfor udelukkende kvalitativt  

6.5.2 Implementering af brug af videotolkninger i kommuner, der ikke anvender 

videotolkning i dag 

 

Forudsætning Anvendt 
forudsætning 

Datakilde/begrundelse 

Implementeringsperiode Det er 
beregningsmæssigt 
forudsat, at 
derafsættes fra 1. 
sept. til 31. dec. 2014 
til forberedelse og 
derefter 6 måneder til 
implementering i 
2015. Det vil sige 50 
procent 
potentialerealisering i 
2015. Fra 2016 og 
frem er der indregnet 
fuld realisering. 

Erfaringer fra Odense, København og Varde 
kommuner viser, at implementering af videotolkning, 
når den tekniske kapacitet er på plads, kan 
gennemføres på 3-6 måneder. Det vil sige, at det 
vurderes muligt at gennemføre fuld implementering 
på 6-9 måneder. Der er dog aftalt en længere 
implementeringsperiode (jf. til venstre). 

Teknisk og praktisk implementering 15 min. pr. klient inkl. 
introduktion til 
medarbejdere for 
Jabber/Lync 

Erfaringer fra implemeteringen af fx Jabber i 
kommunerne viser, at der anvendes 15 min. pr. 
klient, der skal implemeteres/installeres.  

Brugervejledning og introduktion Store: 70 timer 
Mellemstore: 28 timer 
Små: 10 timer 

Der afsættes 10-74 timer afhængig af kommunens 
størrelse til én medarbejder til generel introduktion til 
relevante medarbejdere inden for sundheds- og 
ældreområdet i kommunen. 
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Organisatorisk implementering 0 kr. Den organisatoriske implementering, fx i form af 
ledelsesopbakning og ændrede 
incitamentsstrukturer, er ikke mulig at kvantificere – 
og beskrives derfor udelukkende kvalitativt. 

 

6.6 Support, vedligehold og udskiftning (drift) 
 

Forudsætning Anvendt 
forudsætning 

Datakilde/begrundelse 

Helpdesk (1. leds support) 1 time pr. 100 timers 
videotolkning 

Kommunerne har i dag allerede etableret en 
helpdesk, som hjælper brugerne med it-mæssige 
spørgsmål. 
En øget brug af videotolkning forventes at have en 
meget marginal omkostningsmæssig effekt i form af 
flere henvendelser til helpdesk. Dette vurderes 
således at være en særdeles konservativ 
forudsætning – det reelle merforbrug vil formentlig i 
praksis være noget lavere. 

Licenser 0 kr. Ifølge MedCom betaler kommunerne en årlig licens 
på 0,40 kr. pr. indbygger til MedCom for drift af 
sundhedsdatanettet – herunder VDX-knudepunktet. 
Sundhedsdatanettet anvendes til en lang række 
andre formål end blot videotolkning. Denne 
omkostning kan ikke knyttes direkte til videotolkning 
(og er ikke afhængig af antallet af videotolkninger)  
og medtages derfor ikke i business casen. 

Levetid for tolkeudstyr Ca. 8 år Levetiden for tolkeudstyret er ifølge producenterne 
ca. 8 år ved normalt brug. Da dele af tolkeudstyret 
indtil videre kun er benyttet i begrænset omfang, kan 
det forventes, at levetiden på det eksisterende udstyr 
er længere end 8 år.  Endvidere er tolkinng på 
sundsområdet en meget begrænset del af den 
samlede tolkning i kommuner.   

Øget behov for udskiftning af udstyr 2 % af udstyret 
udskiftes årligt  

For det udstyr, der allerede findes i kommunerne, 
antages det, at der sker en udskiftning til den billigste 
tilgængelige løsning, som sikrer, at kvaliteten i 
videotolkningen ikke forringes i forhold til i dag. Dette 
er vurderet til at være en pc-baseret løsning med 
web-klient til en pris på ca. 3.000 kr. pr. udstyr. 
Både for det nuværende udstyr og for det udstyr, der 
indkøbes ifm. indførelsen af videotolkning i 
kommuner uden kapacitet i dag, antages det, at 2 % 
udskiftes årligt. Den almindelige vedligeholdelse af 
pc’er indregnes ikke – det er udelukkende web-
camera og højttaler.    
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7. Bilag 5: Beregningsgrundlag for business 
case på sygehuse 

I Indeværende dokument beskrives beregningsgrundlag for beregning af business case 

for øget brug af videotolkning på sygehuse. Nedenfor er følgende 

beregningsforudsætninger nærmere beskrevet: 

 Antal tolkninger pr.  år og overflytning til videotolkning 

 Pris og varighed 

 Kapacitet til videotolkning på sygehuse 

 Implementering af øget brug af videotolkning 

 Support, vedligehold og udskiftning 
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7.1 Antal tolkninger pr. år og overflytning til videotolkning 

 

Beregningsgrundlag Anvendt beregningsgrundlag Datakilde/begrundelse 

Antal gennemførte 
tolkninger 
(fremmedsproglige + 
tegnsprog) 

Region Hovedstaden 19.800 

Region Sjælland 7.032 

Region Syddanmark 23.356 

Region Midtjylland 10.650 

Region Nordjylland 3.343 
 

Antallet af tolkninger er indhentet fra regionerne 
for år 2013. I de regioner, som kun har kunnet 
levere oplysninger på antallet af 
fremmedsproglige tolkninger, er antallet af 
tegnsprogstolkninger estimeret som værende 5 
% af de samlede tolkninger. Denne andel er 
estimeret med udgangspunkt i data fra de 
regioner, hvor der har været oplysninger om 
omfanget af tegnsprogstolkninger.   

Andel aflyste tolkninger 5 % Andel af aflyste tolkninger er estimeret på 
baggrund af de gennemførte interview med 
brugere af tolkning på sygehusene, oplysninger 
fra nogle regioner omkring aflysninger samt data 
fra tolkebureauerne.   

Nuværende niveau af 
videotolkning 

Region Hovedstaden 14% 

Region Sjælland 17% 

Region Syddanmark 59% 

Region Midtjylland 20% 

Region Nordjylland 10% 
 

Andel videotolkninger er baseret på oplysninger 
fra regionerne for år 2013.  

Nuværende niveau af 
telefontolkning 

Region Hovedstaden 2% 

Region Sjælland 29% 

Region Syddanmark 6% 

Region Midtjylland 7% 

Region Nordjylland 26% 
 

Andel telefontolkninger er baseret på oplysninger 
fra regionerne for år 2013. 

Udvikling i antallet af 
tolkninger (demografisk 
trend) 

0 % stigning årligt Oplysninger om antal tolkninger fra 2009 til 2013 
tyder ikke på hverken en stigende eller faldende 
tendens  i antallet af tolkninger som konsekvens 
af en demografisk trend. Endvidere har business 
casen kun et 5-årigt perspektiv, hvorfor der ikke 
kan forventes de store demografiske ændringer. 

Udvikling i antallet af 
tolkninger (som resultat af 
øget brug af videotolkning) 

0 % stigning årligt Data for antallet af tolkninger i Region 
Syddanmark før og efter indførelsen af 
videotolkninger viser umiddelbart ingen ændring i 
det samlede antal tolkninger.   

Faglige hensyn  0% På baggrund af de gennemførte interview med 
tolkebrugere og fageksperter på sygehusene – 
både brugere, der i dag anvender videotolkning, 
og brugere, der ikke anvender videotolkning i dag 
- vurderes det, at der stort set ikke er nogen 
situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt 
eller muligt at gennemføre en tolkning via video.    

Strukturelle hensyn  5 % For afdelinger med meget få årlige tolkninger er 
drift af et videotolkeudstyr ikke meningsfuldt. Dog 
kan der på sigt formentlig bruges pc-baserede 
løsninger, som kan mindske denne andel – dette 
indregnes dog ikke i business casen. Det 
forudsættes således, at  5 % af det samlede 
antal fremmødetolkninger ikke overflyttes til 
video.   

Maksimal andel af tolkninger, 
der kan overflyttes til video 

Region Hovedstaden 93% 

Region Sjælland 67% 

Region Syddanmark 89% 

Region Midtjylland 88% 

Region Nordjylland 69% 
 

Andelen af tolkninger, der kan overflyttes til video 
tager udgangspunkt i de faglige hensyn, de 
strukturelle hensyn, således at 95 % kan 
overflyttes. Dog flyttes telefontolkninger ikke, så 
regionens andel telefontolkninger fraregnes de 
95 %.  
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7.2 Pris og varighed 

 

Beregningsgrundlag Anvendt 
beregningsgrundlag 

Datakilde/begrundelse 

Eksisterende priser Der er anvendt 
konkrete priser for 
regionerne, men disse 
er underlagt 
fortrolighed. 

Priserne er indhentet fra regionerne. 

Scenarie I: Eksisterende priser Eksisterende priser 
anvendes. 

Eksisterende priser er kendte og indarbejdes i 
modellen. 

Scenarie II: Laveste priser Alle kan opnå samme 
pris som den laveste 
pris. Denne pris er 164 
kr. pr. halve time.  

Det er forventeligt, at alle regioner med forbedrede 
udbud kan opnå samme priser som regionen med 
de laveste priser for videotolkning i dag. 

Fordeling af tolkninger på effektiv 
varighed 

[0;15 min] 15% 
[15;30 min] 40% 
[30;45 min] 20% 
[45;60 min] 10% 
[60;75 min] 5% 
[75;90 min] 5% 
[90;105 min] 3% 
[105;120 min] 2% 

 

Fordelingen af tolkninger på varighed er estimeret 
på baggrund af oplysninger om gennemsnitlig 
varighed og spredning fra regionerne, VDX-data fra 
MedCom samt den gennemførte 
spørgeskemaundersøgelse med tolkebureauer. 
Denne fordeling anvendes som proxy for den 
effektive tolketid for både fremmøde- og video- og 
telefontolkning.  

Effektiv tolketid af hhv. video- og 
fremmødetolkning 

Ingen forskel Evalueringen af teletolkeprojektet kunne ikke påvise 
forskelle i den effektive tolketid mellem video- og 
fremmødetolkning. Om noget indikerede de 
indsamlede erfaringer fra indeværende analyse, at 
videotolkning har en kortere effektiv tolketid, og at 
det er lettere at afvikle tolkninger komprimeret og 
effektivt. Dette underbygges også af 
tolkebureauerne, der i den gennemførte survey 
svarer, at fremmødetolkninger gennemsnitlig er af 
længere varighed. Den foreslåede antagelse er 
således konservativ.  

Forskelle i faktureret tolketid Jf. den gældende 
pristruktur i regionerne og 
varigheden af tolkninger 

Den gældende pristruktur er kendetegnet ved, at 
fremmødetolkning afregnes i længere intervaller 
end videotolkning. Fx afregner nogle regioner pr. 
halve time for fremmødetolkning, mens der 
afregnes pr. kvarter for videotolkning. En tolkning 
på 15 minutter vil derfor medføre en halv times 
fakturering, hvis den gennemføres som 
fremmødetolkning, mens den vil medføre et 
kvarters fakturering, hvis den gennemføres som 
videotolkning. Dette giver implicit en reduktion i det 
samlede antal fakturerede timer, selvom selve 
varigheden af tolkningerne ikke ændres.   
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7.3 Kapacitet til videotolkning på sygehusene 

 

Beregningsgrundlag Anvendt 
beregningsgrundlag 

Datakilde/begrundelse 

Antal timer om dagen udstyret kan 
udnyttes 

4 timer Registreringer af trafikken på det eksisterende 
videoudstyr, der kommunikerer over MedComs 
knudepunkt viser, at enkelte stykker tolkeudstyr i 
regionerne har været anvendt i op til cirka 7 timer på 
samme dag. Det synes derfor at være rimeligt og 
relativt konservativt at forudsætte, at hvert stykke 
udstyr i gennemsnit kan anvendes op til 4 timer om 
dagen.  

Antal dage om ugen udstyret kan 
udnyttes 

5 dage Samme datamateriale viser, at anvendelsen af 
tolkeudstyr i regionerne foregår på hverdage. Dette 
understøttes af opgørelser over fakturerede timer, 
der viser, at ca. 80 % af tolkningerne ligger på 
hverdage inden for normal arbejdstid (8-16). Dette 
betyder dog, at 20 procent af tolkningerne, foregår i 
weekender og om aftenen. Forudsætningen skal 
derfor ses som forholdsvis konservativ. 

Uger om året udstyret kan anvendes 44 uger Data over anvendelsen af tolkeudstyr fra MedCom 
og regionerne samt oplysninger om faktiske antal 
tolkninger viser, at antallet af tolkninger er jævnt 
fordelt ud over året – med undtagelse af juli/august 
og december måned, hvor antallet er en smule 
lavere. Samlet reduceres antallet af uger med 6 uger 
i juli/august samt 2 uger i december, hvorved, der 
overkompenseres for dette ferierelaterede fald i 
omfanget af tolkninger.  

Udstyr der anvendes i dag Polycom v700, 
Cisco/Tandberg 1000 
MXP, 1700 MXP, 
E20, EX60 samt 
EX90.  

Tolkeudstyr defineres som mindre, kompakte 
enheder. De angivne typer dækker den nuværende 
beholdning af udstyr i regionerne og er således ikke 
udtømmende i et fremadrettet perspektiv. 
Kapacitet i form af fx Jabber- og Lyncklienter – som 
man i fremtiden kan bruge til videotolkninger -  
medtages ikke i beregningen af den tilgængelige 
kapacitet til tolkning. Der er derfor tale om en 
konservativ antagelse om antallet af eksisterende 
udstyr og dermed den aktuelle kapacitet.      
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7.4 Implementering af øget brug af videotolkning 

 

Beregningsgrundlag Anvendt 
beregningsgrundlag 

Datakilde/begrundelse 

Implementeringsperiode Det er 
beregningsmæssigt 
forudsat, at der 
afsættes fra 1. sept. 
til 31. dec. 2014 til 
forberedelse og 
derefter 6 måneder til 
implementering i 
2015. Det vil sige 50 
procent 
potentialerealisering i 
2015. Fra 2016 og 
frem er der indregnet 
fuld realisering. 

Alle relevante afdelinger på sygehuse har som følge 
af teletolkningsprojektet tilgængeligt udstyr og har 
gennemført minimum en videotolkning. Udstyret er 
derfor installeret og i et vist omfang kendt af 
medarbejderne. Erfaringerne fra Region Syddanmark 
viser endvidere, at det relativt hurtigt er muligt at 
overgå fra at bruge fremmødetolkning til 
videotolkning. Det er praktisk set alene et spørgsmål 
om at træffe beslutningen. Det er derfor RMC/ICG’s 
vurdering, at 3 måneders implementering – svarende 
til 75 procent potemtialerealisering er realistisk i år 0. 
I business casen er der imidlertid valgt et mere 
konservativt grundlag. 

Teknisk implementering 0 kr. Alle relevante afdelinger på sygehuse har som følge 
af teletolkningsprojektet tilgængeligt udstyr og har 
gennemført minimum en videotolkning. Der er derfor 
ikke omkostninger til teknisk implementering, da 
udstyret allerede er installeret og har været brugt.   
Det anerkendes dog med ovennævnte 
indfasningsperiode, at der visse steder kan være 
behov for at reallokere enkelte stykker udstyr inden 
for den enkelte region eller på det enkelte sygehus 
således, at udstyret i endnu højere grad er 
umiddelbart tilgængeligt de steder, hvor behovet for 
tolkebistand er størst. 

Videreudvikling af 
informationsmateriale og yderligere 
udbredelse af kendskab 

150 timer i 
implementeringsåret 
per region 

Der afsættes 150 timer i alt i år 0 per region til en 
relevant medarbejder, som har til formål at opdatere 
og videreudvikle informationsmateriale samt afholde 
fællesmøder for at sikre kendskabet til videotolkning 
på de relevante afdelinger.  

Organisatorisk implementering 0 kr. Den organisatoriske implementering, fx i form af 
ledelsesopbakning og ændrede 
incitamentsstrukturer, er ikke muligt at kvantificere – 
og derfor ikke en del af business casen. Dette 
uddybes i analyserapporten.  

Årsværkspris for medarbejdere, der 
står for videreudvikling af 
informationsmateriale og yderligere 
udbredelse af kendskab 

38.522 kr. pr. måned Årsværkspirs for en IT-medarbejder. Årsværksprisen 
er opgjort med udgangspunkt i KRL. 
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7.5 Support, vedligehold og udskiftning (drift) 

 

Beregningsgrundlag Anvendt 
beregningsgrundlag 

Datakilde/begrundelse 

Teknisk drift og vedligehold 1 årsværk pr. region Baseret på oplysninger fra regionerne om det 
nuværende niveau for teknisk drift og vedligehold i 
forbindelse med videotolkning.  

Helpdesk (1. leds support) 1 time pr. 100 timers 
videotolkning 

Regionerne har i dag allerede etableret en helpdesk, 
som hjælper brugerne med it-mæssige spørgsmål. 
En øget brug af videotolkning forventes at have en 
meget lille marginal omkostningsmæssig effekt i form 
af lidt flere henvendelser til helpdesk. Dette vurderes 
således at være en særdeles konservativ 
forudsætning – det reelle merforbrug vil forventeligt 
være lavere. 

Løn for it-medarbejdere 38.522 kr. pr. måned Årsværkspris for en IT-medarbejder. Årsværksprisen 
er opgjort med udgangspunkt i KRLD. 

Licenser 0 kr. Ifølge MedCom betaler regionerne en årlig licens på 
0,40 kr. pr. indbygger til MedCom for drift af 
sundhedsdatanettet – herunder VDX-knudepunktet. 
Sundhedsdatanettet anvendes til en lang række 
andre formål end blot videotolkning. Denne 
omkostning kan ikke knyttes direkte til videotolkning 
(og er ikke afhængig af antallet af videotolkninger) og 
medtages derfor ikke i business casen.  

Levetid for tolkeudstyr Ca. 8 år Levetiden for tolkeudstyret er ifølge producenterne 
ca. 8 år ved normalt brug. Da dele af tolkeudstyret 
indtil videre kun er benyttet i begrænset omfang (1 % 
kapacitetsudnyttelse), kan det forventes, at levetiden 
på det eksisterende udstyr er længere end 8 år.  
Udstyret kan endvidere anvendes til andre former for 
videoaktiviteter end tolkning . Hertil kommer, at der i 
business casen er lagt en årlig udskiftning af udstyret 
ind, som er nærmere beskrevet nedenfor. 

Ekstra løbende udskiftning af udstyr 5 % af udstyret 
udskiftes årligt  

Ifølge regioner og sygehuse er kun enkelte af de 
enheder, der er indkøbt i perioden 2010-2012, gået i 
stykker. I den nuværende driftssituation antages 
derfor, at der ikke sker udskiftning af udstyret.  
Ved en øget anvendelse af udstyret må forventes en 
højere grad af udskiftning. Denne sættes til, at 5 % af 
udstyret udskiftes hvert år. Da nyere og billigere 
teknologi er blevet tilgængelig siden indkøbene i 
2010 (fx Jabber/Lync-klienter, samt at E20 er udgået 
af produktion) lægges der til grund, at der sker en 
udskiftning til den billigste tilgængelige løsning, som 
sikrer, at kvaliteten i videotolkningen ikke forringes i 
forhold til i dag. Dette er vurderet til at være en pc-
baseret løsning med web-klient til en pris på ca. 
3.000 kr. pr. udstyr.   
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8. Bilag 6: Indsatsrettede møder i kommuner 

Indeværende dokument beskriver beregningsgrundlaget for beregning af business case 

for øget brug af videomøder i kommuner. 

I det følgende anvendes begrebet ”indsatsrettede møder”, som i denne sammenhæng 

defineres som ”møder relateret direkte til individuelle patientforløb”. 

Nedenfor er følgende beregningsgrundlag nærmere beskrevet: 

 Opregning fra stikprøve til population 

 Antal møder pr. år og mulighed for overflytning til videomøder  

 Befordrings- og transportomkostninger 

 Kapacitet til videomøder i kommunerne 

 Implementering af øget brug af videomøder 

 Support, vedligehold og udskiftning (Drift) 
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8.1 Opregning fra stikprøve til population 

 

Beregningsgrundlag  Anvendt 
beregningsgrundlag 

Datakilde/begrundelse 

Generelt opregningsgrundlag Antallet af 
visitatorer/koordinatorer 
(udskrivnings, 
forløbskoordinator mv.) 
i Danmark er opgjort til 
1.189 

Antallet af møder er indsamlet for udvalgte 
medarbejdere (40 visitatorer/koordinatorer) i 15 
kommuner (ca. 15 pct. af alle kommuner i 
Danmark). Det skal bemærkes, at de fem store 
kommuner alle er med i undersøgelsen. I de 
deltagende kommuner er antallet af medarbejdere i 
de enkelte kategorier endvidere indsamlet.  
 
Opregningsgrundlaget fra stikprøve til population er 
antallet af medarbejdere i de to kategorier.  
Det antages således i opregningen, at 
respondenterne i stikprøven er repræsentative (i 
forhold til mødeafholdelse) for alle medarbejderne 
indenfor de to medarbejderkategorier. Det betyder 
fx, at det antages, at de deltagende 
visitatorer/koordinatorer i gennemsnit  ligner 
populationen af visitatorer i forhold til mødeaktivitet.  
 
Antallet af medarbejdere i hele populationen er 
opgjort med udgangspunkt i forholdet mellem antal 
medarbejdere og borgere over 67 år i de deltagende 
kommuner. Der kan forventes en vis usikkerhed i 
denne opregningsmetode, men da de fem største 
kommuner alle deltager i analysen, vurderes 
usikkerheden dog som begrænset. 

8.2 Antal møder pr. år og overflytning til videomøder  
Beregningsgrundlag Anvendt 

beregningsrundlag 
Datakilde/begrundelse 

Antal mødedeltagere i fysiske møder 
- Indsatsrettede møder  98.226 

I de gennemførte kalendergennemgange er der 
indsamlet oplysninger om antallet af mødedeltagere 
fordelt på de to  mødetyper. Tallet dækker over 
samtlige mødedeltagere for de relevante 
medarbejdere i de deltagende kommuner. Dette 
antal møder opregnes efter ovenfor beskrevne 
fremgangsmåde. 

Andel af møder, der kan overflyttes 
til video  95 % 

I forbindelse med kalendergennemgangen er 
respondenten blevet bedt om at angive, om det 
enkelte møde kan afholdes per video. Disse 
angivelser anvendes til vurdering af, hvor stor en 
andel af møderne, der kan holdes per video. 

8.3 Befordrings- og transportomkostninger 

 

Beregningsgrundlag Anvendt 
beregningsgrundlag 

Datakilde/begrundelse 

Transportafstand  18 km. I de gennemførte kalendergennemgange er der 
indsamlet oplysninger om transportafstanden i 
forbindelse med de  afholdte møder. Den 
gennemsnitlige transportafstand for den angivne 
mødetype anvendes og indeholder både kørsel til og 
fra mødet. 
 

Befordringsomkostninger pr. 
kilometer (kr.) 

2,9 kr. Gennemsnit af statens høje og lave takst for kørsel i 
egen bil. Der er forskel på kommunerne, hvorvidt de 
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bruger den høje eller lave takst. De fleste kommuner 
i undersøgelsen bruge den høje takts, hvorfor dette 
er en underestimering 

Transporttid (Km/h) 68 Km/h Den gennemsnitlige transporttid opgøres med 
udgangspunkt i oplysninger fra Vejdirektoratet, der 
opgør gns. hastigheder for forskellige vejtyper. Dette 
sammenholdes med fordelingen af veje på typer i 
Danmark, hvorved den gennemsnitlige hastighed i 
Danmark estimeres.  
Dette er formentlig en underestimering da 
gennemsnitshastigheden er betydelig lavere i de 
store byer, hvor den største andel transport 
formodes af foregå. 

Lønomkostninger 38.917 kr. om 
måneden 

Ved opgørelserne skal der fastlægges en 
gennemsnitlig lønokostning per medarbejdere. 
Løndata fra Kommunernes og Regionernes 
Løndatakontor (KRL) anvendes til opgørelserne. 
Lønniveau for sygeplejersker, ergoterapeuter og 
fyisoterapeuter på løntrin 9 

Årsværksnorm 1.450 timer Årsværknormen er 1.924 timer, men ekskl. ferier, 
helligedage mv. fastssættes denne til 1.450 timer. 

8.4 Kapacitet til videomøder i kommunerne 
Beregningsgrundlag Anvendt 

beregningsgrundlag 
Datakilde/begrundelse 

Antal kommuner med videoudstyr (fx 
Cisco/Tandberg C20, Edge 95MXP, 
TelePresence SX20) 

Store kommuner:6 
Mellem kommuner: 
21 
Små kommuner:34 

I surveyen og i forbindelse med besøgene er der 
blevet spurgt til kommunernes eksisterende 
videoudstyr. Det antages, at de kommuner, der ikke 
har deltaget i surveyen eller i besøgene ikke har 
noget udstyr. Der er dermed tale om et meget 
konservativt beregningsgrundlag, da en række af de 
øvrige kommuner har udstyr i dag. 

Antal kommuner med Lync/Jabber Store kommuner:4 
Mellem kommuner: 
15 
Små kommuner:20 

I surveyen og i forbindelse med besøgene er der 
blevet spurgt til kommunernes software basseret 
videoløsninger. Det antages, at de kommuner, der 
ikke har deltaget i surveyen eller i besøgene ikke har 
nogle løsninger. Der er dermed tale om et 
konservativt beregningsgrundlag, da en række af de 
øvrige kommuner må forventes at have lignende 
løsninger i dag. 

Antal kommuner uden behov for 
investering i nyt udstyr 

Store kommuner: 6 
Mellem kommuner:21 
Små kommuner:34 

I surveyen og i forbindelse med besøgene er der 
blevet spurgt til om kommunerne har uudnyttet 
kapacitet på deres eksisterende udstyr. For 
kommuner med software løsninger ( fx  Lync/Jabber) 
er der endvidere antaget, at de har nok udstyr, da 
kapaciteten på disse løsninger er uendelig. 

8.5 Implementering af øget brug af videomøder 

 

Beregningsgrundlag Anvendt 
beregningsgrundlag 

Datakilde/begrundelse 

Implementeringsperiode Det er 
beregningsmæssigt 
forudsat, at der 
afsættes fra 1. sept. til 
31 dec. 2014 til 
forberedelse og 
derefter 6 måneder til 
implementering i 
2015. Det vil sige 50 
procent 

Der er stor variation i, om kommunerne i dag har 
tilgængelig kapacitet. Nogle kommuner kan derfor 
forventes at have en kort implementeringsperiode, 
mens andre kommuner har behov for en længere 
implementeringsperiode.  
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potentialerealisering i 
2015. Fra 2016 og 
frem er der indregnet 
fuld realisering. 

Teknisk implementering 15 min. pr. klient Den tekniske implementering af det større udstyr er 
inkluderet i leverandørprisen. Den tekniske 
implementering af det mindre udstyr (Lync, Jabber 
klienter) er ca. 15 min. pr. enhed, jf. erfaringer fra de 
deltagende kommuner. Dette dækker endvidere over 
en introduktion af udstyret til medarbejderen. 

Udbredelse af kendskab til teknologi Store kommuner: 250 
timer 
Mellem 
kommuner:150 timer 
Små kommuner: 50 
timer 

Det er relativt få medarbejdere i hver kommune, der 
deltager i møderne, der er med i analysen. Der er 
således et begrænset behov for udbredelse af 
kendskab til teknologien. 

Organisatorisk implementering 0 kr. Den organisatoriske implementering, fx i form af 
ledelsesopbakning og ændrede 
incitamentsstrukturer, er ikke relevant eller mulig at 
kvantificere – og beskrives derfor udelukkende 
kvalitativt. 

Årsværkspris for medarbejdere, der 
står for den tekniske 
implemenrtering og udbreelsen af 
kendskab til teknologien 

38.522 kr. pr. måned Årsværkspirs for en kommunal IT-medarbejder. Det 
antages, at de kommunale IT-medarbejdere står for 
både den tekniske implementering og for 
udbredelsen af teknologien. Årsværksprisen er 
opgjort med udgangspunkt i KRLD. 

8.6 Support, vedligehold og udskiftning (Drift) 
 

Grundlag Anvendt grundlag Datakilde/begrundelse 

Helpdesk (1. leds support) 2 timer pr. 100 timers 
videomøde 

Kommunerne har i dag allerede etableret en 
helpdesk, som hjælper brugerne med it-mæssige 
spørgsmål. 
En øget brug af videomøder forventes at have en 
marginal omkostningsmæssig effekt i form af lidt 
flere henvendelser til Helpdesk. Dette vurderes 
således at være en særdeles konservativ 
forudsætning – det reelle merforbrug vil forventeligt 
være lavere. 
Dette skal også ses i lyset af, at flere kommuner har 
aftaler med fx Atea, der forestår helpdesk-funktionen 
som en del af en større serviceaftale. Anvendelsen 
af denne supportfunktion er typisk ikke 
aktivitetsafhængig.  

Licenser 0 kr. Alle kommuner er opkoblet til MedCom 
videoknudepunkt og bruger sundhedsdatanettet. 
Denne omkostning kan ikke knyttes direkte til 
videomøder (og er ikke afhængig af antallet af 
videomøder, der gennemføres) og medtages derfor 
ikke i business casen.  

Levetid for videoudstyr (større 
udstyr) 

5 år Levetiden for videoudstyret er ifølge producenterne 8 
år ved normalt brug. Da dele af videoudstyret kun i 
dag benyttes i begrænset omfang, kan det forventes, 
at levetiden på det eksisterende udstyr er længere 
end 8 år. Hertil kommer, at de omfattede møder kun 
er en meget begræsenset del af den samlede 
mødeaktivitet på det kommunale sundhedsområde 
og  at det erhvervede udstyr kan anvendes til en 
række andre formål. 
Ligeledes er der lagt en årlig udskiftning af udstyr ind 
i  business casen, som er nærmere beskrevet 
nedenfor. 
Der er i beregningsgrundlaget anvendt en levetid på 
udstyret på 5 år, hvilket vurderes til at være 
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særdeles konservativt. 

Ekstra løbende udskiftning af udstyr 
(større løsninger) 

5 % af udstyret  Da teknologien ikke bruges så meget i dag, er der 
kun få stykker udstyr, der går i stykker hvert år. Ved 
en øget anvendelse af udstyret må der forventes et 
øget behov for udskiftning af udstyret. Det vurderes, 
at en øget brug af videoteknologien betyder en øget 
udskiftning på 5 % om året. Det antages, at de 
eksisterende større løsninger udskiftes til Lync- eller 
Jabberklienter med webkamera og headset, som 
opfylder alle tekniske krav for en gennemførelse af 
de relevante mødetyper via video (pris. ca. 3.000 
kr.). 

 

9. Bilag 7: Indsatsrettede møder på sygehuse 

Indeværende dokument beskriver beregningsforudsætninger for beregning af business 

case for øget brug af videomøder på sygehuse.  

I det følgende anvendes begrebet ”indsatsrettede møder”, som i denne sammenhæng 

defineres som ”møder relateret direkte til individuelle patientforløb.” 

Nedenfor er følgende beregningsforudsætninger nærmere beskrevet: 

 Opregning fra stikprøve til population 

 Antal møder pr. år og mulighed for overflytning til videomøder  

 Befordrings- og transportomkostninger 

 Kapacitet til videomøder på sygehusene 

 Implementering af øget brug af videomøder 

 Support, vedligehold og udskiftning (Drift) 

 Udvikling i antallet af videomøder 
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9.1 Opregning fra stikprøve til population 
Beregningsgrundlag Anvendt 

beregningsgrundlag 
Datakilde/begrundelse 

Generelt opregningsgrundlag Ledelse: 606 
Stab/adm: 6.964 
Overlæger med 
ledelsesansvar: 3.006 
Ledende 
sygeplejersker, 
terapeuter o.lign: 
2.701 

Antallet af møder er indsamlet for udvalgte 
medarbejdere på 15 sygehuse (knap 35 pct. af alle 
sygehuse i Danmark). Opregningsgrundlaget fra 
stikprøve til hele populationen er antallet af 
medarbejdere i de enkelte kategorier. Der indgår kun 
medarbejderkategorier, der har deltaget i de 
gennemførte interviews og kalendergennemgange.  
Det antages i opregningen, at respondenterne i 
stikprøven er repræsentative for alle medarbejderne 
indenfor de enkelte medarbejderkategorier. Det 
betyder fx, at det antages, at de deltagende 
overlæger med ledelsesansvar i gennemsnit ligner 
populationen af overlæger med ledelsesansvar, 
mens der ikke indregnes eller opregnes 
mødeaktivitet blandt de mange andre overlæger, 
reservelæger, afdelingslæger mv., som også har en 
vis mødeaktivitet. Antallet af medarbejdere i de 
enkelte kategorier bygger på data fra Kommunernes 
og Regionernes løndatakontor (KRLD). Den samlede 
opgørelse af overlæger med ledelsesansvar 
(ledende overlæger, specialeansvarlige overlæger, 
uddannelsesansvarlige overlæger mv.) fremgår ikke 
eksplicit af ovenstående opgørelser. Det antages ved 
estimeringen heraf, at der i gennemsnit er 4,5 
overlæger med ledelsesansvar per afdeling på 
landets cirka 689 afdelinger (jf. SKS-klassifikationen 
for afdelinger og sygehuse). 

9.2 Antal møder pr. år og overflytning til videomøder  

 

Beregningsgrundlag Anvendt 
beregningsgrundlag 

Datakilde/begrundelse 

Antal fysiske møder, der ikke foregår 
på egen matrikel - Indsatsrettede 
møder internt på sygehuset 

Region Hovedstaden: 
6.358 
Region Midtjylland: 
5.443 
Region Nordjylland: 
2.868 
Region Sjælland: 
3.823 km.  
Region Syddanmark: 
7.211   

I de gennemførte kalendergennemgange er der 
indsamlet oplysninger om antallet af møder fordelt på 
de enkelte mødetyper. Tallet dækker over samtlige 
møder for de relevante medarbejdere i de enkelte 
regioner. 

Antal fysiske møder, der ikke foregår 
på egen matrikel - Indsatsrettede 
møder mellem sygehuse i forskellige 
regioner 

Region Hovedstaden: 
232 
Region Midtjylland:87 
Region Nordjylland: 
28   
Region Sjælland: 40 
Region Syddanmark: 
89   

I de gennemførte kalendergennemgange er der 
indsamlet oplysninger om antallet af møder fordelt på 
de enkelte mødetyper. Tallet dækker over samtlige 
møder for de relevante medarbejdere i de enkelte 
regioner. 

Antal fysiske møder, der ikke foregår 
på egen matrikel - Indsatsrettede 
møder mellem sygehuse i regionen 

Region Hovedstaden: 
1.223  
Region Midtjylland: 
1.134 
Region Nordjylland: 
574   
Region Sjælland: 669  
Region Syddanmark: 
1.228  

I de gennemførte kalendergennemgange er der 
indsamlet oplysninger om antallet af møder fordelt på 
de enkelte mødetyper. Tallet dækker over samtlige 
møder for de relevante medarbejdere i de enkelte 
regioner. 

Antal fysiske møder, der ikke foregår Region Hovedstaden: I de gennemførte kalendergennemgange er der 
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på egen matrikel - Indsatsrettede 
tværsektorielle  møder 

826 
Region Midtjylland: 
1.119 
Region 
Nordjylland:646 
Region Sjælland: 827  
Region Syddanmark: 
1.500   

indsamlet oplysninger om antallet af møder fordelt på 
de enkelte mødetyper. Tallet dækker over samtlige 
møder for de relevante medarbejdere i de enkelte 
regioner. 

Andel af møder, der kan overflyttes 
til video – Indsatsrettede møder 
internt på sygehuset 

89 % I de gennemførte kalendergennemgange er der 
indsamlet oplysninger om medarbejdernes vurdering 
af, hvorvidt mødet kan afholdes som videomøde. 
Tallet opgøres som et gennemsnit for de fem 
regioner. 

Andel af møder, der kan overflyttes 
til video – Indsatsrettede møder 
mellem sygehuse i forskellige 
regioner 

100 % I de gennemførte kalendergennemgange er der 
indsamlet oplysninger om medarbejdernes vurdering 
af, hvorvidt mødet kan afholdes som videomøde. 
Tallet dækker over et gennemsnit for de fem 
regioner. 

Andel af møder, der kan overflyttes 
til video – Indsatsrettede møder 
mellem sygehuse i regionen 

100 % I de gennemførte kalendergennemgange er der 
indsamlet oplysninger om medarbejdernes vurdering 
af, hvorvidt mødet kan afholdes som videomøde. 
Tallet dækker over et gennemsnit for de fem 
regioner. 

Andel af møder, der kan overflyttes 
til video – Indsatsrettede 
tværsektorielle  møder 

80 % I de gennemførte kalendergennemgange er der 
indsamlet oplysninger om medarbejdernes vurdering 
af, hvorvidt mødet kan afholdes som videomøde. 
Tallet dækker over et gennemsnit for de fem 
regioner. 

9.3 Befordrings- og transportomkostninger 
Forudsætning Anvendt 

forudsætning/grundlag 
Datakilde/begrundelse 

Transportafstand – Indsatsrettede 
møder internt på sygehuset 

Region Hovedstaden: 
10 km 
Region Midtjylland: 20 
km 
Region Nordjylland: 30 
km.  
Region Sjælland: 140 
km.  
Region Syddanmark: 50 
km.   

I de gennemførte kalendergennemgange er der 
indsamlet oplysninger om transportafstanden i 
forbindelse med de  afholdte møder. Den 
gennemsnitlige transportafstand for den angivne 
mødetype anvendes og indeholder både kørsel til 
og fra mødet. For enkelte mødetyper har data om 
transportafstanden været mangelfuld, hvorfor den 
er vurderet ud fra de enkelte regioners geografi.   

Transportafstand – Indsatsrettede 
møder mellem sygehuse i 
forskellige regioner 

Region Hovedstaden: 
250 km 
Region Midtjylland: 200 
km 
Region Nordjylland: 250 
km.  
Region Sjælland: 200 
km.  
Region Syddanmark: 
250 km.   

I de gennemførte kalendergennemgange er der 
indsamlet oplysninger om transportafstanden i 
forbindelse med de  afholdte møder. Den 
gennemsnitlige transportafstand for den angivne 
mødetype anvendes og indeholder både kørsel til 
og fra mødet. For enkelte mødetyper har data om 
transportafstanden været mangelfuld, hvorfor den 
er vurderet ud fra de enkelte regioners geografi.   

Transportafstand – Indsatsrettede 
møder mellem sygehuse i regionen 

Region Hovedstaden: 
10 km 
Region Midtjylland: 110 
km 
Region Nordjylland: 100 
km.  
Region Sjælland: 50 km.  
Region Syddanmark: 95 
km.   

I de gennemførte kalendergennemgange er der 
indsamlet oplysninger om transportafstanden i 
forbindelse med de  afholdte møder. Den 
gennemsnitlige transportafstand for den angivne 
mødetype anvendes og indeholder både kørsel til 
og fra mødet. For enkelte mødetyper har data om 
transportafstanden været mangelfuld, hvorfor den 
er vurderet ud fra de enkelte regioners geografi.   

Transportafstand – Indsatsrettede 
tværsektorielle  møder 

Region Hovedstaden: 
20 km 
Region Midtjylland: 70 

I de gennemførte kalendergennemgange er der 
indsamlet oplysninger om transportafstanden i 
forbindelse med de  afholdte møder. Den 
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km 
Region Nordjylland: 25 
km.  
Region Sjælland: 50 km.  
Region Syddanmark: 50 
km.   

gennemsnitlige transportafstand for den angivne 
mødetype anvendes og indeholder både kørsel til 
og fra mødet. For enkelte mødetyper har data om 
transportafstanden været mangelfuld, hvorfor den 
er vurderet ud fra de enkelte regioners geografi.   

Befordringsomkostninger pr. 
kilometer (kr.) 

3,73 kr. Statens høje takst for kørsel i bil. Det antages 
dermed, at ingen medarbejdere ikke kører mere 
end 20.000 km. årligt til indsatsrettede møder. 

Transporttid pr. kilometer (minutter) Region Hovedstaden: 
67,1 km/h 
Region Midtjylland: 69,3 
km/h 
Region Nordjylland: 69,5 
km/h.  
Region Sjælland: 67,2 
km/h.  
Region Syddanmark: 
68,3 km/h.   

Den gennemsnitlige transporttid opgøres med 
udgangspunkt i oplysninger fra Vejdirektoratet, der 
opgør gns. hastigheder for forskellige vejtyper. 
Dette sammenholdes med fordelingen af veje på 
typer i regionerne, hvorved den gennemsnitlige 
hastighed i de enkelte regioner estimeres.  

Lønomkostninger – månedsløn (kr.) Ledelse: 77.427 
Stab/adm: 45.765 
Overlæger med 
ledelsesansvar: 86.228 
Ledende sygeplejersker, 
terapeuter o.lign: 46.629 

Ved opgørelserne skal der fastlægges en 
gennemsnitlig lønokostning per 
medarbejderkategori. Lønddata fra kommunernes 
og regionernes Løndatakontor anvendes til 
opgørelserne. 

Årsværksnorm 1.450 timer Årsværknormen er 1.924 timer, men ekskl. ferier, 
helligedage mv. fastssættes denne til 1.450 timer. 

9.4 Kapacitet til videomøder på sygehusene 
Forudsætning Anvendt 

forudsætning/grundlag 
Datakilde/begrundelse 

Antal timer om dagen udstyret kan 
udnyttes 

5 timer Registreringer af trafikken på det eksisterende 
videoudstyr, der kommunikerer over MedComs 
knudepunkt viser, at enkelte stykker udstyr i 
regionerne, har været anvendt i op til cirka 8 timer 
på samme dag. Det synes derfor at være rimeligt 
og relativt konservativt at forudsætte, at hvert 
stykke udstyr i gennemsnit kan anvendes op til 5 
timer om dagen.  

Antal dage om ugen udstyret kan 
udnyttes 

5 dage Det indsamlede data fra interviews med 
medarbejdere på sygehuse viser, at alle møderne 
ligger i hverdagene. Udstyret kan derfor bruges 5 
dage om ugen. 

Uger om året udstyret kan 
anvendes 

44 uger Samme data viser, at møderne er spredt jævnt 
fordelt ud over året – med undtagelse af juli/august 
og december. Vi antager derfor, at antallet af uger 
om året, hvor udstyret kan benyttes er 44 – 
svarende til at 6 uger i juli/august og 2 uger omkring 
jul ikke tælles med.   

Udstyr der anvendes i dag (større 
løsninger) 

Fx Cisco/Tandberg C20, 
Edge 95MXP, 
TelePresence SX20 

Større løsninger defineres som større faste 
enheder. De angivne typer dækker den nuværende 
beholdning af udstyr i regionerne og er således ikke 
udtømmende i et fremadrettet perspektiv. 
 

Udstyr der anvendes i dag (mindre 
løsninger) 

Fx Cisco/Tandberg 1000 
MXP, 1700 MXP, E20, 
EX60 samt EX90. 

Dette udstyr bruges også til tolkninger. Det antages, 
at udstyret i første omgang bruges til videotolkning, 
mens eventuel overskydende kapacitet bruges til 
videomøder. 
Kapacitet i form af fx Jabber- og Lyncklienter – som 
man i fremtiden kan bruge til videomøder - 
medtages ikke i beregningen af den tilgængelige 
kapacitet. Der er derfor tale om en meget 
konservativ antagelse om antallet af eksisterende 
udstyr og dermed den aktuelle kapacitet.       
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9.5 Implementering af øget brug af videomøder 

 

Forudsætning Anvendt 
forudsætning/grundlag 

Datakilde/begrundelse 

Implementeringsperiode Det er 
beregningsmæssigt 
forudsat, at der afsættes 
fra 1. sept. til 31. dec. 
2014 til forberedelse og 
derefter 6 måneder til 
implementering i 2015. 
Det vil sige 50 procent 
potentialerealisering i 
2015. Fra 2016 og frem 
er der indregnet fuld 
realisering. 

Alle sygehuse har den tilgængelige teknologi. 
Videomøder bruges allerede i dag på flere 
sygehuse og er derfor i et vist omfang kendt af 
personalet. De hidtidige erfaringer fra regionerne 
viser dog, at der er behov for en vis 
implementeringsperiode for at intensivere 
anvendelsen.  
 

Teknisk implementering 0 kr. Alle sygehuse har allerede installeret eksisterende 
udstyr, og videomøder bruges allerede på flere 
sygehuse i dag. Der er derfor ikke omkostninger til 
teknisk implementering, da udstyret allerede er 
installeret og har været brugt.   
Det anerkendes dog med ovennævnte 
indfasningsperiode, at der visse steder kan være 
behov for at re-allokere enkelte stykker udstyr inden 
for den enkelte region eller på det enkelte sygehus 
således, at udstyret i endnu højere grad er 
umiddelbart tilgængeligt de steder, hvor behovet for 
videomøder er størst. 

Udbredelse af kendskab til 
teknologi 

Ét årsværk per region 
det første år 

Der afsættes et årsværk per region det første år. 
Dette årsværk går til udarbejdelse af 
informationsmaterialer, uddannelse i afholdelse af 
videomøder samt løbende opfølgning på aktiviteten 
på de enkelte afdelinger. 
Et helt årsværk til denne opgave er formentlig en 
overestimering, og dette årsværk må antages at 
kunne varetage dele af opgaven med at udbrede 
anvendelsen af video ifht. andre mødetyper også. 

Organisatorisk implementering 0 kr. Den organisatoriske implementering, fx i form af 
ledelsesopbakning og ændrede 
incitamentsstrukturer, er ikke mulig at kvantificere – 
og beskrives derfor udelukkende kvalitativt. 

Årsværkspris for medarbejdere, der 
står for udbreelsen af kendskab til 
teknologien 

38.522 kr. pr. måned Årsværkspirs for en IT-medarbejder. Det antages, 
at IT-medarbejdere står for både for udbredelsen af 
teknologien. Årsværksprisen er opgjort med 
udgangspunkt i KRLD. 

9.6 Support, vedligehold og udskiftning (Drift) 
 

Forudsætning Anvendt 
forudsætning/grundlag 

Datakilde/begrundelse 

Helpdesk (1. leds support) 2 timer pr. 100 timers 
videomøde 

Regionerne har i dag allerede etableret en 
helpdesk, som hjælper brugerne med it-mæssige 
spørgsmål. 
En øget brug af videomøder forventes at have en 
marginal omkostningsmæssig effekt i form af lidt 
flere henvendelser til Helpdesk. Dette vurderes 
således at være en særdeles konservativ 
forudsætning – det reelle merforbrug vil forventeligt 
være lavere. 
Dette skal også ses i lyset af, at flere regioner har 
aftaler med fx Atea, der forestår helpdesk-
funktionen som en del af en større serviceaftale. 
Anvendelsen af denne supportfunktion er ikke 
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aktivitetsafhængig.  

Licenser 0 kr. Ifølge MedCom betaler regionerne en årlig licens på 
0,40 kr. pr. indbygger til MedCom for drift af 
sundhedsdatanettet – herunder VDX-knudepunktet. 
Sundhedsdatanettet anvendes til en lang række 
andre formål. Denne omkostning kan ikke knyttes 
direkte til videomøder (og er ikke afhængig af 
antallet af videomøder, der gennemføres) og 
medtages derfor ikke i business casen.  

Levetid for videoudstyr 5 år Levetiden for videoudstyret er ifølge producenterne 
8 år ved normalt brug. Da dele af videoudstyret kun 
i dag benyttes i begrænset omfang, kan det 
forventes, at levetiden på det eksisterende udstyr er 
længere end 5 år.  
Hertil kommer, at de omfattede møder kun er en 
meget begræsenset del af den samlede 
mødeaktivitet på det regionale område og  at det 
erhvervede udstyr kan anvendes til en række andre 
formål. 
Ligeledes er der lagt en årlig udskiftning af udstyr 
ind i  business casen, som er nærmere beskrevet 
nedenfor. 
Der er i beregningsgrundlaget anvendt en levetid på 
udstyret på 5 år, hvilket vurderes til at være 
særdeles konservativt. 

Ekstra løbende udskiftning af udstyr 
(større løsninger) 

5 % af udstyret  Da teknologien ikke bruges så meget i dag, er der 
kun få stykker udstyr, der går i stykker hvert år. Ved 
en øget anvendelse af udstyret må der forventes et 
øget behov for udskiftning af udstyret. Det vurderes, 
at en øget brug af videoteknologien betyder en øget 
udskiftning på 5 % om året. Det antages, at de 
eksisterende større løsninger udskiftes til Cicso 
SX20, som opfylder alle tekniske krav for en 
gennemførelse af møder via video (pris. ca. 45.000 
kr.). 

Ekstra løbende udskiftning af udstyr 
(mindre løsninger) 

0 % Udgiften til udskiftning af de mindre løsninger er 
indregnet i business casen for tolkning og indgår 
derfor ikke her. Endvidere kan det i fremtiden 
forventes, at billigere løsninger som fx Lync bruges 
i forbindelse med mødeafholdelse, hvor det mindre 
udstyr i dag benyttes.  
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10. Bilag 8: Spørgeguide kommunesurvey 

Regeringen, KL og Danske Regioner gennemfører som led i Fællesoffentlig strategi for 

digital velfærd 2013-2020 en analyse af potentialet for øget brug af videotolkning og 

videokonferencer i kommuner og regioner. Rambøll Management Consulting og 

Implement Consulting Group varetager den praktiske gennemførelse af kortlægningen. 

 

En del af undersøgelsen består i, at 50 kommuner modtager nærværende spørgeskema, 

der skal afdække, hvilket udstyr til videobaseret tolkning og møder kommunerne har og 

anvender. I forlængelse heraf vil vi undersøge, hvilke muligheder og barrierer der er for 

at anvende videoudstyret i større omfang. Vi håber derfor, at I vil udfylde 

spørgeskemaet. 

 

Jeres svar er meget vigtige for at sikre, at analysen bygger på et solidt og retvisende 

grundlag. 

 

Besvarelsen af spørgeskemaet 

Man kan navigere mellem siderne ved hjælp af felterne "Forrige" og "Næste" i bunden af 

billedet. Alle svar bliver gemt, hver gang der skiftes side. Hvis det er nødvendigt at 

afbryde besvarelsen, har man således mulighed for at fortsætte senere. Det er muligt at 

gå tilbage og rette i besvarelsen. 

 

Hvis der er behov for at indhente oplysninger fra andre personer/funktioner, kan 

spørgeskemaet videresendes. Du kan desuden udskrive det fulde spørgeskema ved at 

trykke på følgende printer-ikon. 

  

  

Vær endelig opmærksom på, at hvis du ikke er den rette til at besvare spørgsmålene, er 

du velkommen til at videresende spørgeskemaet inden for din egen organisation. 

 

Det vurderes, at skemaet tager ca. 30-35 minutter at besvare. Derudover må der 

påregnes yderligere tidsforbrug, hvis det er nødvendigt at indhente oplysninger i andre 

afdelinger og/eller fagforvaltninger. 

 

Spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores hotline på e-mail 

[xx@xxx.com] eller på tlf. [xxxxxxxx] mandag til fredag fra kl. 9-17. 

 

På forhånd tak for jeres deltagelse. 
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10.1 1. Nuværende brug af videoløsninger 

Indledningsvist vil vi gerne høre lidt om jeres nuværende brug af videoløsninger til hhv. 

videotolkninger og videomøder/-konferencer. 

 

Spørgsmål 1: Inden for hvilke områder i kommunen anvender I videotolkninger? 

Info: Hvis nedenstående ikke passer med jeres lokale organisering, så sæt krydser inden 

for de emnefelter, hvor videotolkninger bliver brugt. 

 
 Videotolkning 

anvendes 

 Videotolkning 

anvendes ikke 
Ved ikke 

Sundhed/omsorg/ældre      

Beskæftigelse/uddannelse      

Social/handicap      

Miljø/teknik      

Børne/unge      

Kultur/fritid      

Andre      

 

Du har angivet, at I anvender videotolkning inden for "andre områder". Angiv 

venligst, hvilke andre områder, der er tale om. 

 

 

 

Spørgsmål 2: Afholder kommunen videomøder/videokonferencer på sundheds-

/omsorgs-/ældreområdet? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke 

 

Cirka hvor mange videomøder/-konferencer afholdte kommunens sundheds-

/omsorgs-/ældreområde i 2013? 

Hvis ikke det er muligt at vurdere på baggrund af faktiske data, bedes I angive et 

skønsmæssigt antal 
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____________________ 

 

Er ovenstående baseret på skøn eller faktiske data? 

(1)  Skøn 

(2)  Faktiske data 

 

Spørgsmål 3: Har I uudnyttet kapacitet på jeres videoudstyr i kommunen? 

Dette drejer sig udelukkende om udnyttelse af kapaciteten på udstyret uden 

hensyntagen til de lokaler, udstyret befinder sig i. I bedes derfor se bort fra belægningen 

af de mødelokaler, hvor udstyret befinder sig.  

 

(1)  Meget uudnyttet kapacitet 

(2)  Noget uudnyttet kapacitet 

(3)  Begrænset uudnyttet kapacitet 

(4)  Ingen uudnyttet kapacitet 

(5)  Ved ikke 

10.2  
2. Tolkning 

De følgende spørgsmål vedrører jeres samarbejde med tolkebureauer. Vi vil særligt 

spørge til antal tolkninger, rammerne for jeres samarbejde samt konkrete priser. 

Ved besvarelsen af de følgende spørgsmål kan der være behov for at indhente 

oplysninger fra jeres økonomiafdeling eller andre relevante fagforvaltninger. 

 

Spørgsmål 4: Hvor mange tolkninger gennemførtes i kommunen i 2013? 

Hvis ikke det er muligt at vurdere på baggrund af faktiske data, bedes I angive et 

skønsmæssigt omfang. Ved besvarelsen af spørgsmålet kan der være behov for at 

indhente oplysninger fra jeres økonomiafdeling eller relevante fagforvaltninger. 

 

____________________ 

 

Spørgsmål 5: Hvor mange af disse tolkninger blev gennemført ved hjælp af video? 

Hvis ikke det er muligt at vurdere på baggrund af faktiske data, bedes I angive et 

skønsmæssigt omfang. Hvis I ikke har gennemført nogle tolkninger ved hjælp af video, 

bedes I skrive 0. 

Ved besvarelsen af spørgsmålet kan der være behov for at indhente oplysninger fra 

jeres økonomiafdeling eller relevante fagforvaltninger. 

 

____________________ 

 

Spørgsmål 6: Hvilke tolkebureauer har I faste samarbejdsaftaler med? 

Ved besvarelsen af spørgsmålet kan der være behov for at indhente oplysninger fra 

jeres økonomiafdeling eller relevante fagforvaltninger. 
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________________________________________ 

 

(1)  Vi har ingen faste samarbejdsaftaler med tolkebureauer 

Spørgsmål 7: Hvor meget betaler I for tolkning per time ekskl. transport (angiv i 

kroner ekskl. moms)? 

Ved besvarelsen af spørgsmålet kan der være behov for at indhente oplysninger fra 

jeres økonomiafdeling eller relevante fagforvaltninger. 

 
Pris for en times tolkning 

(kroner) 

Vi har ikke priser for denne 

type af tolkning 

   

Fremmødetolkning    

Telefontolkning __________   

Videotolkning __________   

 

Spørgsmål 8: Hvilket af følgende udsagn passer bedst på jeres afregningsform? 

Ved besvarelsen af spørgsmålet kan der være behov for at indhente oplysninger fra 

jeres økonomiafdeling eller relevante fagforvaltninger. 

 

(1)  Transport er inkluderet i prisen på fremmødetolkning 

(2)  Løn er inkluderet, men kilometerpenge afregnes 

(3)  Vi afregner både løn og kilometerpenge i forbindelse med transport 

(4)  Andet (angiv venligst)

 ________________________________________ 

10.3  
3. Teknisk kapacitet 

 

I det følgende spørger vi til jeres udstyr og kapacitet i forhold til videomøder/-konferencer 

og videotolkninger. 

 

Spørgsmål 9: Angiv venligst, hvilket videoudstyr I anvender til videomøder og/eller 

videotolkninger? 

I bedes angive navnet på de konkrete modeller, samt hvor mange I har af hver model.  

(fx Tandberg, E20, 3 stk.) 

 

Producentnavn Model Antal 
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Producentnavn Model Antal 

   

   

   

   

   

   

   

 

Spørgsmål 10: Hvilke andre brugeradgange har I til videokommunikation? (fx 

Lync, Skype) 

I bedes ligeledes angive, hvor mange brugeradgange I har af hver.  

 

Type Antal 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.4  
4. Infrastruktur og support 

 

Spørgsmål 11: I hvilken grad har I den nødvendige tekniske infrastruktur til en 

øget anvendelse af videomøder/-konferencer og videotolkninger?  

(Fx tilstrækkelig bredbåndshastighed og/eller båndbredde på alle lokationer, 

tilstrækkeligt med udstyr, det rette udstyr mv.) 

 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I mindre grad 

(4)  Slet ikke  

(5)  Ved ikke 

 

Uddyb venligst, hvad I mangler i den tekniske infrastruktur for at kunne øge anvendelsen 

af videomøder/-konferencer og videotolkninger. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Spørgsmål 12: Er support på videoudstyr prioriteret i kommunen? 

 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I mindre grad 

(4)  Slet ikke  

(5)  Ved ikke 

 

Spørgsmål 13: Hvilke af følgende udsagn passer på jeres kommune? (sæt gerne 

flere kryds) 

(1)  Der er fastsatte servicemål for support af videoudstyr 

(2)  Der er særlige kompetencer tilgængelige i forhold til support af 

videoudstyr 

(3)  Der er lokale superbrugere af videoudstyret 

(4)  Der er andre tiltag for at lette brugen (angiv venligst)

 _________________________ 

(5)  Intet af ovenstående 

 

Spørgsmål 14: Hvor mange fuldtidsressourcer (årsværk) bruger IT-afdelingen på 

drift af videoudstyret og dets anvendelse? 

(Maks. én decimal) 

 

____________________ 

 

Har I en serviceaftale på kommunens videoudstyr? 

(1)  Ja 

(0)  Nej 

 

 

 

Mange tak for jeres deltagelse i undersøgelsen. 
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11. Bilag 9: Spørgeskema til sygehussurvey 

 

Regeringen, KL og Danske Regioner gennemfører som led i Fællesoffentlig strategi for 

digital velfærd 2013-2020 en analyse af potentialet for øget brug af videotolkning og 

videokonferencer i kommuner og regioner. Rambøll Management Consulting og 

Implement Consulting Group varetager den praktiske gennemførelse af kortlægningen. 

 

En del af undersøgelsen består i, at 30 sygehuse (somatiske som psykiatriske) modtager 

nærværende spørgeskema, der skal afdække, hvilket udstyr til videobaseret tolkning og 

videobaserede møder sygehusene har og anvender. I forlængelse heraf vil vi 

undersøge, hvilke muligheder og barrierer der er for at anvende videoudstyret i større 

omfang. Udvælgelsen af sygehuse til spørgeskemaundersøgelsen er sket med henblik 

på at sikre repræsentation af et bredt udsnit af landets sygehuse med forskellige 

karakteristika og forskellige erfaringer med videotolkning og videokonferencer. Vi håber 

derfor, at I vil udfylde spørgeskemaet. 

 

Jeres svar er meget vigtige for at sikre, at analysen bygger på et solidt og retvisende 

grundlag. 

 

Besvarelsen af spørgeskemaet 

Man kan navigere mellem siderne ved hjælp af felterne "Forrige" og "Næste" i bunden af 

billedet. Alle svar bliver gemt, hver gang der skiftes side. Hvis det er nødvendigt at 

afbryde besvarelsen, har man således mulighed for at fortsætte senere. Det er muligt at 

gå tilbage og rette i besvarelsen. 

 

Hvis der er behov for at indhente oplysninger fra andre personer/funktioner, kan 

spørgeskemaet videresendes. Du kan desuden udskrive det fulde spørgeskema ved at 

trykke på følgende printer-ikon. 

  

  

Det vurderes, at skemaet tager ca. 15 minutter at besvare. 

 

Spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores hotline på e-mail 

luf@ramboll.com eller på tlf. 5161 2958 mandag til fredag fra kl. 9-17. 

 

På forhånd tak for jeres deltagelse. 
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11.1 1. Nuværende brug af videoløsninger 

Indledningsvist vil vi gerne høre lidt om jeres nuværende brug af videoløsninger til hhv. 

videomøder/-konferencer og videotolkninger. 

 

På hvilke typer af afdelinger gennemføres der typisk videomøder/-konferencer og 

videotolkninger? 

(Mulighed for flere svar) 

 
Videomøder/-

konferencer 

Video 

tolkninger 

Hverken 

videomøder/-

konferencer 

eller 

videotolkning 

Ved ikke 

Kliniske afdelinger (1)  (2)  (3)  (4)  

Administrative afdelinger (1)  (2)  (3)  (4)  

Serviceafdelinger (1)  (2)  (3)  (4)  

Andre (1)  (2)  (3)  (4)  

 

 

[Aktivering hvis afkrydset: Kliniske afdelinger (1) ] 
Du har angivet, at I anvender videomøder/-konferencer på jeres kliniske afdelinger. 

Angiv venligst, hvilke afdelinger og evt. hvilke former for møder/-konferencer (fx 

ledelsesmøder, udskrivningskonferencer m.v.), der er tale om. 

 

 

 

[Aktivering hvis afkrydset: Administrative afdelinger (1) ] 

Du har angivet, at I anvender videomøder/-konferencer på jeres administrative 

afdelinger. Angiv venligst, hvilke afdelinger og evt. hvilke former for møder/-

konferencer (fx ledelsesmøder, udskrivningskonferencer m.v.), der er tale om. 

 

 

 

[Aktivering hvis afkrydset: Andre (2) ] 
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Du har angivet, at I anvender videotolkninger inden for "andre typer af afdelinger". 

Angiv venligst, hvilke andre afdelinger, der er tale om. 

 

 

 

[Aktivering hvis afkrydset: Andre (1) ] 

Du har angivet, at I anvender videomøder/-konferencer inden for "andre typer af 

afdelinger". Angiv venligst, hvilke andre afdelinger, der er tale om. 

 

 

 

[Aktivering hvis afkrydset: (1)  for en eller flere afdelinger] 

Cirka hvor mange videomøder/-konferencer afholdes der årligt på sygehuset / den 

psykiatriske afdeling? 

 

 

 

11.2 2. Teknisk kapacitet 

I det følgende spørger vi til jeres udstyr og kapacitet i forhold til videomøder/-konferencer 

og videotolkninger. 

 

Har I uudnyttet kapacitet på jeres videoudstyr? 

Ved uudnyttede udstyr forstås udstyr, der ikke er fuldt udnyttet. Dette drejer sig 

udelukkende om udnyttelse af kapaciteten på udstyret uden hensyntagen til de lokaler, 

udstyret befinder sig i. I bedes derfor se bort fra belægningen af de mødelokaler, 

udstyret befinder sig i. 

 

(1)  Meget uudnyttet kapacitet 

(2)  Noget uudnyttet kapacitet 

(3)  Begrænset uudnyttet kapacitet 

(4)  Ingen uudnyttet kapacitet 

(5)  Ved ikke 

(6)  Vi har intet videoudstyr 

 

 

Hvilke brugeradgange har I til videokommunikation ud over decideret 

videoudstyr? Det kan fx være løsninger som Lync, Skype eller Jabber. 

Angiv type og antal brugere. 
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Type Antal 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

11.3  
3. Infrastruktur og support 

 

 

Har I den nødvendige tekniske infrastruktur til en øget anvendelse af videomøder/-

konferencer og videotolkninger? 

(Fx tilstrækkelig bredbåndshastighed på alle lokationer, tilstrækkeligt med udstyr, det 

rette udstyr mv.) 

 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I mindre grad 

(4)  Slet ikke  

(5)  Ved ikke 

 

Uddyb venligst, hvad I mangler i den tekniske infrastruktur for at kunne øge anvendelsen 

af videomøder/-konferencer og videotolkninger. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Er support på videoudstyr prioriteret på sygehuset / den psykiatriske afdeling? 

 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I mindre grad 

(4)  Slet ikke  

(5)  Ved ikke 

 

Hvilke af følgende udsagn passer på jeres sygehus / den psykiatriske afdeling? 

(sæt gerne flere kryds) 

(1)  Der er fastsatte servicemål for support af videoudstyr 

(2)  Der er særlige kompetencer tilgængelige i forhold til support af 

videoudstyr 

(3)  Der er lokale superbrugere af videoudstyret 

(4)  Der er andre tiltag for at lette brugen (angiv venligst)

 _________________________ 

(5)  Intet af ovenstående 

Hvor mange fuldtidsressourcer (årsværk) bruger IT-afdelingen på drift og support 

af videoudstyr? 

 

____________________ 

 

Har I en serviceaftale på sygehusets / den psykiatriske afdelings videoudstyr? 

 (1)  Ja 

(0)  Nej 

 

 

Mange tak for jeres deltagelse i undersøgelsen. 

 

Tryk på Afslut i nederste højre hjørne for at gemme din besvarelse. Du kan herefter 

lukke din browser. 
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12. Bilag 10: Spørgeskema tolkebureauer 

Regeringen, KL og Danske Regioner gennemfører som led i Fællesoffentlig strategi for 

digital velfærd 2013-2020 en analyse af potentialet for øget brug af videotolkning i 

kommuner og regioner. Rambøll Management Consulting og Implement Consulting 

Group varetager den praktiske gennemførelse af kortlægningen. 

 

En del af undersøgelsen består af, at alle tolkebureauer modtager nærværende 

spørgeskema, hvor vi vil bede jer svare på spørgsmål om jeres arbejde med tolkning i 

kommuner og regioner – både med og uden videoløsninger. 

 

Jeres svar er vigtige for at sikre, at analysen bygger på et solidt og retvisende grundlag. 

 

Besvarelsen af spørgeskemaet 

Du kan navigere mellem siderne ved hjælp af pilene i bunden af billedet. Pilen, der peger 

mod venstre, bladrer tilbage, og pilen, der peger mod højre, bladrer frem. Dine svar 

bliver gemt, hver gang du skifter side. Hvis du bliver forstyrret midt i din besvarelse, har 

du således mulighed for at fortsætte senere. Du kan også altid gå tilbage og rette dine 

svar. 

 

Hvis du har behov for at indhente oplysninger fra andre personer/funktioner, kan du 

videresende spørgeskemaet. Hvis du vil se hele spørgeskemaet, kan du printe det her: 

 

  (Tryk på printerikonet) 

 

Besvarelsen bliver behandlet fortroligt. Konkrete oplysninger og følsomme oplysninger 

om din virksomhed bliver anonymiseret gennem statistisk bearbejdning og videregives 

ikke. 

 

 Vær endelig opmærksom på, at hvis du ikke er den rette til at besvare spørgsmålene, er 

du velkommen til at videresende spørgeskemaet inden for din egen organisation. 

 

Det tager cirka 25-30 minutter at besvare skemaet. 

 

 

Spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores hotline på e-mail 

luf@ramboll.com eller på tlf. 5161 2958 mandag til fredag fra kl. 9-17. 

 

På forhånd tak for din deltagelse. 
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1.1 1. Om jeres virksomhed 

Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om jeres tolkebureau og de tolkeydelser, I leverer.  

 

Hvor mange tolke har I tilknyttet? 

 

 Antal 

Antal tolke tilknyttet __________ 

Antal tolketimer faktureret i 2013 __________ 

Antal tolkninger i 2013 __________ 

 

 

 

Hvilke typer af tolkninger tilbyder I? 

 

 

Afkryds type af tolkning, 
som I tilbyder 

 (Mulighed for flere svar) 

Fordel antallet af 
tolkninger på disse typer  

(procent) 

   

Fremmødetolkning (1)  _______________________ 

Telefontolkning (1)  _______________________ 

Videotolkning (1)  _______________________ 

 

Definition: En fremmødetolkning er en tolkning, hvor tolken er fysisk tilstede hos 

kunden, en telefontolkning foregår via telefon (uden billede), mens en videotolkning 

foregår med billede og lyd. 

 

Tilbyder I akuttolkning? 

(2)  Ja 

(1)  Nej 

 

Definition: Med en akut tolkning mener vi en tolkning, der er booket under 24 timer før, 

tolkningen finder sted. 
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1.2 2. Om jeres kunder 

I det følgende vil vi gerne vide lidt om jeres offentlige kunder. Vi vil bede jer om at 

medtage tolkeydelser, som evt. er leveret af underleverandører/freelancetolke, men hvor 

I foretager afregning med kunden (og dermed ikke tolkeydelser, hvor I evt. fungerer som 

underleverandør/freelancetolke til et andet tolkebureau). 

 

Hvilke regioner (herunder sygehuse, praktiserende læger mv.) foretog I tolkninger 

for i 2013?  

 (Mulighed for flere svar) 

 

 

Region 

Hoved-

staden 

Region 

Sjælland 

Region 

Syddanmark 

Region 

Midtjylland 

Region 

Nordjylland 

Ingen 

regioner 

Sygehuse (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

Øvrige (Praktiserende 

læger, speciallægeklinikker, 

fysioterapeuter og lign).  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

 

Hvilke sygehuse foretog I tolkninger for i 2013? 

 

(1)   

 

Hvilke kommuner foretog I tolkninger for i 2013? 

 

(99)  Vi har ikke foretaget tolkninger i kommuner i 2013 

 

Inden for hvilke kommunale områder har I foretaget tolkninger i 2013 

(skoleområdet, børne- og ungeområdet, hjemmeplejen, beskæftigelsesindsats, 

genoptræning, borgerservice mv. )? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Hvilke andre offentlige instanser har I foretaget tolkninger for i 2013? 
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(1)  Styrelser (fx Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen) 

(2)  Beskæftigelsesregioner 

(4)  Kirke 

(5)  Kriminalforsorgen/Fængselsvæsen 

(6)  Andre: (notér) 

_________________________________________________________ 

(99)  Ingen 

 

1.3  
3. Antallet af tolkninger i 2013 

I det følgende kommer der nogle spørgsmål, der handler om antallet af tolkninger I har 

gennemført i 2013 fordelt på forskellige typer af tolkninger og forskellige typer af 

offentlige myndigheder. Såfremt I har tilgængelige opgørelser i fx et Excelark, der kan 

belyse dette, er I velkomne til at sende dette til os pr. mail i stedet for at indtaste det i 

spørgeskemaet. I bedes sende dette til luf@ramboll.com. 

 

1.3.1 3.1 Det kommunale område 

I det følgende vil vi gerne høre mere om jeres arbejde med tolkning i kommuner. 

 

Hvor mange tolkninger gennemførte I inden for det kommunale område i 2013? 

 

 Planlagte tolkninger Akutte tolkninger 

Fremmødetolkning __________ __________ 

Telefontolkning __________ __________ 

Videotolkning __________ __________ 

 

Definition: Med en planlagt tolkning mener vi en tolkning, der er booket mindst 24 timer 

før, tolkningen finder sted, mens en akut tolkning er en tolkning, der er booket under 24 

timer før, tolkningen finder sted. 

 

Hvis I ikke har foretaget nogen tolkninger, bedes I indtaste 0 i feltet 

 

(1)  Oplysninger fremsendes pr. mail luf@ramboll.com 

 

 

Har du mulighed for at fordele antallet af tolkninger på de enkelte kommuner, som 

I arbejder med? 

(2)  Ja 

(1)  Nej 

mailto:luf@ramboll.com
mailto:luf@ramboll.com
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[Aktiveret hvis (2)  Ja til mulighed for at fordele tolkninger og hvis angivet at der 

foretages tolkninger for kommune XX] 

 

Hvor mange tolkninger gennemførte I inden for XX kommune? 

 Planlagte tolkninger Akutte tolkninger 

Fremmødetolkning __________ __________ 

Telefontolkning __________ __________ 

Videotolkning __________ __________ 

 

Definition: Med en planlagt tolkning mener vi en tolkning, der er booket mindst 24 timer 

før tolkningen finder sted, mens en akut tolkning er en tolkning, der er booket under 24 

timer før tolkningen finder sted. 

 

(1)  Oplysninger fremsendes pr. mail luf@ramboll.com 

 

 

Det kommunale område - Forsat 

 

Hvad var den gennemsnitlige varighed (faktureret tid) af en tolkning for det 

kommunale område i 2013? 

 Gennemsnitlig varighed (i minutter) 

Fremmødetolkning ________________________________________ 

Telefontolkning ________________________________________ 

Videotolkning ________________________________________ 

 

(1)  Jeg kender ikke det eksakte tal 

 

Hvad vurderer du den gennemsnitlige varighed af en tolkning for det kommunale 

område var i 2013? 

(1)  Under 30 minutter 

(2)  30-44 minutter 

(3)  45-59 minutter 

(4)  60-74 minutter 

(5)  75-100 minutter 

(6)  Over 100 minutter 

(99)  Ved ikke 

 

mailto:luf@ramboll.com
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Hvor stor en andel af de fremmødetolkninger, I gennemførte på det kommunale 

område i 2013, vurderer I, kunne gennemføres som videotolkninger med samme 

eller bedre kvalitet i tolkeydelsen? 

(1)  Ingen 

(2)  1-20 % 

(3)  20-40 % 

(4)  40-60 % 

(5)  60-80 % 

(6)  80-99 % 

(7)  Alle 

Cirka hvor stor en andel af jeres fremmødetolkninger foregår i borgerens hjem 

eller andre steder uden for kommunens lokaler? 

(1)  Ingen 

(2)  1-20 % 

(3)  20-40 % 

(4)  40-60 % 

(5)  60-80 % 

(6)  80-99 % 

(7)  Alle 

3.2 Det regionale sundhedsvæsen 

I det følgende vil vi gerne høre mere om jeres arbejde med tolkning inden for det 

regionale sundhedsvæsen. 

 

Hvor mange tolkninger har I gennemført i det regionale sundhedsvæsen (hhv. på 

sygehuse og hos praktiserende læger) i 2013? 

Hvis I ikke har foretaget nogen tolkninger, bedes I indtaste 0 i feltet 

 

Sygehuse 

 Planlagte tolkninger Akutte tolkninger 

Fremmødetolkning __________ __________ 

Telefontolkning __________ __________ 

Videotolkning __________ __________ 

 

Praktiserende læger 

 Planlagte tolkninger Akutte tolkninger 

Fremmødetolkning __________ __________ 

Telefontolkning __________ __________ 

Videotolkning __________ __________ 
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(1)  Oplysninger fremsendes pr. mail luf@ramboll.com 

 

 

Har du mulighed for at fordele antallet af tolkninger på de enkelte sygehuse, som I 

arbejder med? 

(2)  Ja 

(1)  Nej 

 

[Aktiveret hvis (2)  Ja til mulighed for at fordele tolkninger og hvis angivet at der 

foretages tolkninger for sygehus XX] 

 

Sygehus XX 

 Planlagte tolkninger Akutte tolkninger 

Fremmødetolkning __________ __________ 

Telefontolkning __________ __________ 

Videotolkning __________ __________ 

 

 

(1)  Oplysninger fremsendes pr. mail luf@ramboll.com 

 

Definition: Med en planlagt tolkning mener vi en tolkning, der er booket mindst 24 timer 

før tolkningen finder sted, mens en akut tolkning er en tolkning, der er booket under 24 

timer, før tolkningen finder sted. 

 

 

3.2 Det regionale sundhedsvæsen - Forsat 

I det følgende vil vi gerne høre mere om jeres arbejde med tolkning inden for det 

regionale sundhedsvæsen. 

 

Hvad var den gennemsnitlige varighed af en tolkning blandt de sygehuse I har 

gennemført tolkninger for i 2013?   

 Gennemsnitlig varighed (i minutter) 

Fremmødetolkning ________________________________________ 

Telefontolkning ________________________________________ 

Videotolkning ________________________________________ 

 

(1)  Jeg kender ikke det eksakte tal 

mailto:luf@ramboll.com
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Hvad vurderer I den gennemsnitlige varighed af en tolkning for det regionale 

sundhedsvæsen var i 2013? 

(1)  Under 30 minutter 

(2)  30-44 minutter 

(3)  45-59 minutter 

(4)  60-74 minutter 

(5)  75-100 minutter 

(6)  Over 100 minutter 

(99)  Ved ikke 

 

Hvad var den gennemsnitlige varighed af en tolkning blandt de praktiserende 

læger I har gennemført tolkninger for i 2013? 

 Gennemsnitlig varighed (i minutter) 

Fremmødetolkning ________________________________________ 

Telefontolkning ________________________________________ 

Videotolkning ________________________________________ 

 

(1)  Jeg kender ikke det eksakte tal 

Hvad vurderer I den gennemsnitlige varighed af en tolkning for de praktiserende 

læger var i 2013? 

(1)  Under 30 minutter 

(2)  30-44 minutter 

(3)  45-59 minutter 

(4)  60-74 minutter 

(5)  75-100 minutter 

(6)  Over 100 minutter 

(99)  Ved ikke 

 

Hvor stor en andel af de fremmødetolkninger, I gennemførte i det regionale 

sundhedsvæsen i 2013, vurderer I, kunne gennemføres som videotolkninger med 

samme eller bedre kvalitet i tolkeydelsen? 

(1)  Ingen 

(2)  1-20 % 

(3)  20-40 % 

(4)  40-60 % 

(5)  60-80 % 

(6)  80-99 % 



 

51 

 

(7)  Alle 

 

Cirka hvor stor en andel af jeres fremmødetolkninger foregår i borgerens hjem 

eller andre steder uden for sygehuset og praktiserende læge? 

(1)  Ingen 

(2)  1-20 % 

(3)  20-40 % 

(4)  40-60 % 

(5)  60-80 % 

(6)  80-99 % 

(7)  Alle 

3.3 Øvrige offentlige myndigheder 

 

Hvor mange tolkninger har I gennemført for andre offentlige instanser (fx 

styrelser, beskæftigelsesregioner, politi, kirke, Kriminalforsorgen/fængselsvæsen) 

i 2013? 

 Planlagte tolkninger Akutte tolkninger 

Fremmødetolkning __________ __________ 

Telefontolkning __________ __________ 

Videotolkning __________ __________ 

 

(1)  Oplysninger fremsendes pr. mail luf@ramboll.com 

4. Samarbejds- og rammeaftaler 

I det følgende vil vi gerne vide lidt om jeres samarbejde med andre offentlige 

institutioner/myndigheder. Vi er kun interesseret i rammerne for jeres samarbejde med 

offentlige kunder, men ikke i viden om jeres konkrete priser 

 

Hvor mange af jeres offentlige kunder har I en fast samarbejdsaftale (fx 

rammeaftale) med? 

(1)  Vi har i 2013 ikke en fast samarbejdsaftale med nogle offentlige 

kunder 

(2)  1-20 % 

(3)  20-40 % 

(4)  40-60 % 

(5)  60-80 % 

(6)  80-99 % 

(7)  Alle 
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Hvilke kommuner har I faste samarbejdsaftaler med? 

 

(99)  Vi havde ikke faste samarbejdsaftaler med nogen kommuner i 2013 

  

Hvilke regioner har I faste samarbejdsaftaler med? 

(1)  Region Hovedstaden 

(2)  Region Sjælland 

(3)  Region Syddanmark 

(4)  Region Midtjylland 

(5)  Region Nordjylland 

(0)  Ingen regioner 

 

Hvilke øvrige statslige institutioner har I faste samarbejdsaftaler med? 

(2)  Beskæftigelsesregioner 

(3)  Politi 

(4)  Kirke 

(5)  Kriminalforsorgen/Fængselsvæsen 

(6)  Andet: (notér) ________________________________________ 

(99)  Ingen 

 

Cirka ved hvor stor en andel af fremmødetolkningerne afregnes der transport? 

_________________________ 

5. Jeres tekniske og fysiske kapacitet 

I de følgende spørgsmål vil vi spørge ind til jeres specifikke udstyr og kapacitet ved brug 

af videotolkning. 

 

Hvilke typer af løsninger anvender I til videotolkning?  

 (Mulighed for flere svar) 

(1)  MedComs videoknudepunkt 

(2)  Anden løsning ________________________________________ 

 

Angiv venligst hvilket videoudstyr I anvender til videotolkning.  

(Fx Tandborg, E20, 5 stk.) 

 

 Producentnavn Model 



 

53 

 

 Producentnavn Model 

 ____________________ _______________________ 

 ____________________ _______________________ 

 ____________________ _______________________ 

 ____________________ _______________________ 

 ____________________ _______________________ 

 ____________________ _______________________ 

 ____________________ _______________________ 

 ____________________ _______________________ 

 ____________________ _______________________ 

 ____________________ _______________________ 

Hvilket øvrigt udstyr anvender I til videotolkning? 

Tablets og lign. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________ 

Er der nogen af jeres kunder, der stiller krav til den tekniske 

videotolkningsløsning? 

(2)  Ja 

(1)  Nej 

 

Hvor mange kunder drejer det sig om? 

_________________________ 

 

Hvilke tekniske løsninger drejer det sig om? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Så er der ikke flere spørgsmål 

 

 

Tryk på krydset i nederste højre hjørne for at gemme din besvarelse. Du kan herefter 

lukke internet-browseren. 

 

 

Hvis du ønsker at udskrive din besvarelse, kan du klikke her:  

 


