
 
 

Evaluering af Det Virtuelle Ambulatorium på  
Odense Universitetshospital, afdeling M 

 

Der er i perioden primo 2016 til medio 2018 gennemført et storskalaprojekt omkring udvikling, afprøv-

ning og evaluering af en IT-understøttet ambulant behandling af patienter med endokrinologiske lidel-

ser på Odense Universitetshospital (OUH). Projektet er støttet af Fonden for Velfærdsteknologi under 

Digitaliseringsstyrelsen.  

Med Det Virtuelle Ambulatorium indføres en ambulant behandling af patienter med diabetes (diabe-

tesambulatoriet og diabetesklinikken), stofskiftesygdomme (thyroideaambulatoriet) og knogleskørhed 

(osteoporoseambulatoriet), som delvis baserer sig på videokonsultationer i stedet for fremmøde i am-

bulatoriet. I den digitale løsning tilgik patienten via egen PC, tablet eller smartphone et virtuelt vente-

værelse, hvorfra der blev etableret videokontakt til det sundhedsfaglige personale på hospitalet. 

De fire ambulatorier er forskellige i forhold til sygdomsområder, ambulante funktioner, arbejdsgange 

og medarbejdere. Derudover er der i de fire ambulatorier forskellige formål og forventninger til den 

digitale løsning, ligesom der er valgt forskellige designs for afprøvning af løsningen. Afprøvningen fore-

gik i tre af de fire ambulatorier som randomiserede studier. I diabetesambulatoriet blev fremmødekon-

sultationer omlagt til videokonsultationer samtidig med at der blev indkaldt til ét ambulant besøg min-

dre i en 12 måneders periode. I thyroideaambulatoriet blev fremmødekonsultationer omlagt til video-

konsultationer. I osteoporoseambulatoriet blev kvinder, efter diagnosticering med knogleskørhed, til-

budt en videokonsultation. I diabetesklinikken foregik afprøvningen som et udviklingsstudie. 

Projektet er evalueret ud fra MTV-tilgangen (Medicinsk Teknologivurdering), hvor organisatoriske, tek-

niske, patientmæssige og økonomiske aspekter er blevet afdækket af en tværfaglig projektgruppe. 

Formålet med evalueringen er at beskrive og diskutere de opnåede erfaringer med etablering af video-

konsultationer i forskellig ambulant praksis med henblik på den fremtidige anvendelse af videokonsul-

tationer i et Endokrinologisk ambulatorium.  

Organisatoriske aspekter 

Indledningsvis var der en ret optimistisk forventning om at der i projektperioden ville kunne omlægges 

5.000 fremmøder til videokonsultationer. En forventning, der imidlertid ikke blev indfriet, idet der i alt 

blev inkluderet 940 patienter og gennemført 433 kliniske videokonsultationer i projektperioden, i de 

fire ambulatorier. Ændringer i forhold til et af de fire ambulatoriers funktionsområde og at et forventet 

samarbejde med Holbæk Sygehus ikke kom til at fungere, betød at patientgrundlaget var mindre end 

forventet. Dette samt organisatoriske udfordringer betød, at inklusionsperioden blev forkortet væsent-

ligt. Endelig viste det sig, at et noget mindre antal patienter end forventet blev vurderet til at opfylde 

inklusionskriterierne, samt at en del af de adspurgte patienter ikke ønskede at deltage i projektet. 

Årligt har OUH 2.466 patienter i thyroideaambulatoriet og 1.794 i diabetesambulatoriet, og det viste sig 

i projektet muligt at omlægge mellem 14 og 42 procent af patienterne fra fremmødekonsultationer til 



 
 

videokonsultationer. Grundet få patienter og organisatoriske forhold er der ikke opgjort tal for omlæg-

ning af konsultationer i diabetesklinikken og osteoporoseambulatoriet. 

Projektet betød ændring af arbejdsgange for patienter, læger, sygeplejersker og sekretærer, hvilket 

stillede krav til planlægning og styring. Det viste sig udfordrende at gennemføre organisatoriske æn-

dringer i regi af et projekt, hvor den daglige organisering skulle tilpasses undervejs for at sikre afvikling 

af det ambulante program. Et af ambulatorierne var derudover udfordret af stor udskiftning blandt 

ledelse og personale samt flytning af lokaler.  

Det var en udfordring at sikre tilstrækkelig oplæring af personalet i den digitale løsning, ligesom der var 

behov for løbende instruktion og hjælp, hvis der gik lang tid mellem anvendelse. For nogle patienter 

betød en lang tidsperiode fra introduktion til anvendelse af den digitale løsning problemer med at tilgå 

løsningen. Set i bakspejlet kunne patientpjecen, som blev udleveret ved inkluderingen til projektet, 

have været mere fyldestgørende for at undgå misforståelser i forhold til at tilgå det virtuelle ventevæ-

relse. 

De sundhedsprofessionelles generelle holdning var, at digitale teknologier er kommet for at blive, og at 

de aldrig vil blive færdigudviklet, hvorfor det er en fortløbende proces. Samtidig skal teknologien både 

give mening og fungere. Barrierer for anvendelse af den digitale løsning var både tidspresset i ambula-

toriet, der gjorde at der ikke var den buffer, der skal til, når teknikken ikke fungerer, og at det opleves 

som uprofessionelt at tilbyde en tjeneste, der så alligevel ikke kan gennemføres, grundet tekniske pro-

blemer. Derudover ses den manglende mulighed for kobling til hospitalets journaliseringssystem som 

uhensigtsmæssig.  

Patientmæssige og kliniske aspekter 

For patienterne viser projektet kvalitative gevinster i form af øget fleksibilitet og sparet transporttid, 

mens tilfredsheden med løsningen var varierende. Medens patienterne i osteoporoseambulatoriet op-

levede at få anvendelig information, gav patienterne i diabetesklinikken udtryk for både en bedre ad-

gang til sundhedspersonalet og en oplevet god kommunikation med sygeplejerskerne, men også tekni-

ske udfordringer og et behov for fysisk at komme ind på ambulatoriet.  

Af spørgeskemaer fremgik det, at der i thyroideaambulatoriet ingen forskel var på patienttilfredshed 

med kommunikationen med lægen eller livskvalitet mellem patienter, der fik videokonsultationer og 

patienter der fortsatte med fremmødekonsultationer. I diabetesambulatoriet havde patienter, der fik 

videokonsultationer, en konsultation mindre, men mulighed for at kontakte ambulatoriet via den digita-

le løsning i perioden mellem konsultationer. Resultaterne for diabetesambulatoriet viste et mindre, 

men statistisk signifikant fald i tilfredshed med kommunikationen med lægen fra før interventionen til 

efter inventionen, set i forhold til de patienter, der fortsatte med vanlige fremmødekonsultationer hver 

6. måned. Der var ingen ændring i livskvalitet og ingen forskel i ændring af langtidsblodglukose (HbA1c) 

mellem de patienter der fik videokonsultationer og reduceret fremmøde, i forhold til patienter der fort-

satte med fremmødekonsultationer.  



 
 

Økonomiske aspekter 

Grundet de få patienter og organisatoriske forhold i diabetesklinikken og osteoporoseambulatoriet 

opgøres der ikke et effektiviseringspotentiale i de to ambulatorier. Dermed er evalueringen af de øko-

nomiske aspekter afgrænset til diabetesambulatoriet og thyroideaambulatoriet, som viser et mindre 

arbejdskraftsbesparende potentiale på henholdsvis godt 47.000 og knap 21.000 kroner årligt for OUH. 

Overordnet er effektiviseringspotentialet lavere end forudsat i den oprindelige projektansøgning til 

Digitaliseringsstyrelsen, idet en videokonsultation ikke er meget kortere end et fysisk fremmøde og 

målgruppen for videokonsultationer er mindre. Den nationale business case viste, at de fundne ar-

bejdskraftsbesparelser (gevinsten) ikke opvejer de store omkostninger til teknologien. Med en tidshori-

sont på 5 år viser projektscenariet et negativt samlet resultat på hhv. -21 mio. kroner for diabetesambu-

latoriet og -9 mio. kroner for thyroideaambulatoriet. Driftsscenariet, hvor en billigere teknologi er for-

udsat, viser et negativt samlet resultat på hhv. -4 mio. kroner for diabetesambulatoriet og -2 mio. kro-

ner for thyroideaambulatoriet. Driftsårene viser i begge scenarier et overskud på hhv. godt 410.000 

kroner for diabetesambulatoriet og knap 160.000 kroner for thyroideaambulatoriet. Følsomhedsanaly-

sen viser, at omorganisering i diabetesambulatoriet med reduktion i fremmødefrekvensen forbedrer 

business casen med godt 2,1 mio. kroner årligt. 

Tekniske aspekter 

Tekniske problemer i form af dårlig internetforbindelse med udfald på lyd og dårlig billedkvalitet virke-

de forstyrrende og fjernede fokus fra samtalens substans. Opsætningen med to skærme på samme 

computer kom ikke til at fungere optimalt og gav udfordringer i forhold til indstilling af lyd og billede. 

Trods IT-assistance var det som om softwaren ofte fandt sine egne veje og det kunne være svært og 

tidskrævende at koble op til den digitale løsning, især hvis der dagen forinden havde været en anden 

bruger logget ind på computeren. Ud af alle gennemførte videokonsultationer var der problemer med 

at etablere kontakten i mere end hver femte. I tilgift til flere opkald inden kontakten blev etableret, var 

der et stort antal opkald af teknisk karakter.  

Den manglende mulighed for kobling til hospitalets journaliseringssystem betød, at det ikke lykkedes at 

automatisere beskeder og andet materiale til patienterne. Det var en svaghed at den tekniske løsning 

ikke var afprøvet i den konkrete kontekst forud for projektstart og at hverken patienter eller sundheds-

professionelle havde lejlighed til at blive fortrolige med løsningen inden brug.  

Fremtidig implementering af virtuelt ambulatorium 

Det er muligt i et stort Endokrinologisk ambulatorium at omlægge en del af fremmødekonsultationerne 

til videokonsultationer. Dog bør det nøje overvejes, hvilke patientgrupper og hvilke typer af konsultati-

oner, der er egnede til at foregå som videokommunikation, jævnfør de fundne forskelle i patienttil-

fredshed.  

På baggrund af kvalitative data fra de fire ambulatorier synes videokonsultation velegnet til patienter 

med en afgrænset problemstilling, og måske mindre egnet til lange kronikerforløb, hvor sygdomsbille-

det er komplekst med høj grad af andre sygdomsmæssige udfordringer. Videokonsultation er et godt 

alternativ til fremmøde for patienter, hvor fremmøde i sig selv er en udfordring. Patienten bør medind-

drages i beslutningen om eventuel videokonsultation. At patienterne i diabetesambulatoriet først brug-



 
 

te videokonsultationer et år efter deres introduktion til brugen var ikke optimalt. Fremadrettet er det 

vigtigt at løsningen ibrugtages som noget af det første, når der startes et ambulant forløb, således at 

patienterne hurtigt lærer at bruge udstyret, og videokonsultationer bliver en del af den ambulante ruti-

ne. Understøttende for dette er, at patienterne generelt er positivt indstillede og at det er nationalt 

besluttet, at sygehusene skal anvende flere digitale løsninger.  

Tekniske barrierer kan sandsynligvis mindskes ved at afprøve teknologien i den konkrete kontekst forud 

for implementering og ved at have gode aftaler om udvikling og support på plads. Den manglende inte-

gration til hospitalets digitale journal løses ved fremadrettet at vælge en teknisk platform der er inte-

grer bar. De økonomiske barrierer vil ligeledes mindskes ved at vælge anden tilgængelig og billigere 

teknologi. Organisatorisk skal der mere fokus på uddannelse af såvel personale som patienter i den 

digitale løsning, ligesom det er vigtigt at bruge mere energi på at skabe ejerskab og rutiner hos læger, 

sygeplejersker og sekretærer.  

For yderligere oplysninger og den fulde evalueringsrapport rettes henvendelse til: 
Anne Lee, OUH - Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus 
Klinisk Udvikling og Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) 
Tlf: +45 21656406 
E-mail: anne.lee@rsyd.dk 
Web: www.ouh.dk 

http://www.ouh.dk/

