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Resumé 

Hvorfor (baggrund) 

Kardiologisk Ambulatorium i Svendborg har årelang erfaring med videokonsultationer til patienter 

bosiddende på Ærø, men de har også en oplevelse af, at de patienter, som ville have mest gavn af 

muligheden for videokonsultationer ikke har kompetencer eller kapacitet til det. 

Hvordan (aktiviteter) 

Projektgruppen har derfor valgt at afprøve, hvad det betyder for patienter, der kan have behov for det at 

have en person med, som både under og efter konsultationen kan sikre sig, at patienten har forstået hvad 

der blev sagt, og hvad den videre plan er. Denne funktion valgte projektgruppen indledningsvist at kalde en 

’bisidder’. 

Metode til etablering og evaluering af projektet 

Ved at sammenholde analyseret empiri fra både semistrukturerede telefoninterviews, deltagende 

observation, gruppeinterview af sundhedsprofessionelle og spørgeskemaer, bliver det muligt, at få et indblik 

i hvad omlægning til videokonsultationer betyder for henholdsvis involverede patienter fra Ærø og deres 

sundhedsprofessionelle.  

Foreløbige erfaringer (fund) 

Evalueringen af ”Behandling på patientens præmisser – next practice brug af tværsektorielle 

videokonsultationer” viser, at hovedparten af patienterne er tilfredse med at få omlagt deres fysiske 

fremmøde i Kardiologisk ambulatorie til videokonsultation i hjemmet eller i Sygehusenheden Ærø, begge 

uden bisidder, idet patienterne kan nøjes med at bruge mellem 20 og 40 minutter i stedet for otte timer. En 

enkelt patient ville hellere tage turen til Svendborg, blandt andet for at få det fysiske møde, og fordi 

patienten holder af turen. Mange af patienterne beskriver, at de vænner sig til videokonsultationens form.  

Tre ud af de tretten patienter der deltog i projektet indvilligede i eller ønskede videokonsultationer i 

hjemmet med bisidder. En af patienterne følte sig hjulpet teknisk, en anden både med det tekniske og med 

at forstå behandlingen. Den tredje patient ønskede ikke at blive interviewet om hans oplevelse, men empiri i 

den deltagende observation peger på, at patienten ikke følte sig set og hørt. I gruppeinterviewet med de 

sundhedsprofessionelle nævnte en sundhedsprofessionel ligeledes, at patienten kan have oplevet 

videokonsultationen med bisidder i hans hjem som et overgreb. Fremadrettet skal der være en øget 

opmærksomhed på at dette kan ske, når sundhedsvæsenet entrerer patienters hjem. 

Den tværfaglige koordinering af patientens forløb blev værdsat af de sundhedsprofessionelle, idet de 
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oplevede at minimere arbejdsgangene og forhindrede at for mange sundhedsprofessionelle skulle ind over et 

patientforløb. Hjemmesygeplejerskerne vurderede, at de sparede et besøg hos patienten, når de var til stede 

samtidig med at den ambulante kontrol foregik via video. Derudover oplevede hjemmesygeplejerskerne, at 

de blev fagligt opkvalificerede ved at følge patientens kardiologiske kontrol. Alle sundhedsprofessionelle 

vurderede tilbuddet som godt for patientsikkerheden, idet risikoen for misforståelser blev reduceret.  

Konklusion: 

Denne rapport har beskrevet de tidlige erfaringer med omlægning af videokonsultationer på Ærø. 

Hovedparten af patienterne er tilfredse med at få omlagt deres fysiske fremmøde i Kardiologisk ambulatorie 

til videokonsultation. Det er nødvendigt at undersøge det tværsektorielle tilbud med bisidder yderligere, idet 

kun tre patienter takkede ja til tilbuddet og ja til at indgå i evalueringen. 

Et større antal af patienter i undersøgelsen, som kan følges gennem deres ambulante forløb og i tiden efter 

med deltagerobservation som metode, vil give mulighed for at genere viden om hvordan tilbuddet kan eller 

ikke kan integreres i patienternes dagligliv. Ligeledes kan det være relevant at indsamle en større mængde 

data relateret til behandlingsresultater, patientsikkerhed og kompetenceudvikling af de 

sundhedsprofessionelle.  
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1 Indledning og baggrund 

I et samarbejde mellem Ærø Kommune og Kardiologisk Ambulatorium, OUH Svendborg Sygehus, 

gennemføres et projekt med henblik på at afprøve om videokonsultationer, eventuelt med bisidder i 

hjemmet eller den lokale sygehusenhed, kan medvirke til lige tilgængelighed af behandling for patienter 

bosiddende på Ærø uanset sociale livsvilkår og kompetencer.  

Kardiologisk Ambulatorium har årelang erfaring med videokonsultationer, men de har også en oplevelse af, 

at de patienter, som ville have mest gavn af muligheden for videokonsultationer ikke har kompetencer eller 

kapacitet til det. Det kan for eksempel være den ældre medicinske patient uden socialt netværk, der ikke har 

kompetencerne til at håndtere det tekniske aspekt i brugen af video, og som ikke har kapacitet til at forstå og 

huske alle de informationer, som den sundhedsfaglige kommer med. I praksis betyder det, at disse patienter 

ikke har adgang til samme sundhedsydelser, som andre patienter kan have. 

Projektgruppen har derfor valgt at afprøve, hvad det betyder for patienter, der kan have behov for det, at 

have en person med, som både under og efter konsultationen kan sikre sig, at patienten har forstået, hvad 

der blev sagt, og hvad den videre plan er. Projektgruppen kalder dette for en ’bisidder’, og i projektet er det 

en kommunal hjemmesygeplejerske, der samtidig kan hjælpe med det praktiske, herunder teknik. 

Videokonsultationerne kan foregå i hjemmet eller i den lokale sygehusenhed med eller uden bisidder, og alle 

tilbud, der benyttes, evalueres. 

1.1 Involverede i ”Behandling på patientens præmisser – next practice brug af 

tværsektorielle videokonsultationer” 

Projektet er tværsektorielt og har sit udspring i en fælles interesse fra de deltagende parter, både på politisk 

og strategisk niveau. For eksempel arbejder Ærø Kommune aktivt med ”Den digitale ø – 2.0”, der blandt 

andet har fokus på udbredelse af videokonsultationer på Ærø. I Svendborg er en gruppe ved navn 

Ambulantcenter Svendborg etableret, hvis fokus blandt andet er på organisering og udbredelse af virtuelle 

konsultationer. Dette er et skridt mod Svendborg sygehus som specialsygehus og Nyt OUH. 

Projektgruppen refererer til samarbejdsgruppen mellem Region Syddanmark og Ærø Kommune, der er 

sammensat af ledere og klinikere fra Svendborg sygehus samt Ærø Kommune. Projektledelsen varetages 

fælles af Innovation på Odense Universitetshospital og Fælleskoordinator i Region Syddanmark-Ærø 

samarbejdet. Evalueringen foretages af MTV-enheden under Innovation og MTV på Odense 

Universitetshospital. 

Projektet er egenfinansieret fra RSYD og Ærø Kommune, dertil er der givet 400.000 kr. fra Helsefonden. 
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1.1.1 Kardiologisk ambulatorium, OUH Svendborg sygehus 

Kardiologisk Ambulatorium er en del af Medicinsk afdeling M og Fælles akutmodtagelse (FAM) på Svendborg 

Sygehus, der består af fem specialer. Ambulatoriet modtager ambulante patienter til undersøgelse og 

behandling af hjerte/kar-sygdomme, henvist fra egen læge. Ambulatoriet har forskellige klinikker hvor 

sygeplejersker har specifikke opgaver. I relation til dette projekt drejer det sig om en hjertesvigtsklinik, som 

behandler patienter med kronisk hjertesvigt, en rehabiliteringsklinik, der blandt andet hjælper patienter i 

rehabilitering efter blodprop i hjertet samt en atrieflimren-klinik hvor patienter med atrieflimren følges og 

behandles.  

Tre ambulatoriesygeplejersker medvirker i dette projekt, hvoraf den ene sygeplejerske betegnes som den 

primære sygeplejerske, da hun er den, der har foretaget de fleste konsultationer. Derudover har hun årelang 

erfaring med denne praksis. De to andre ambulatoriesygeplejersker har foretaget færre konsultationer i 

relation til projektet, men har rutine med videokonsultationer.   

Antallet af konsultationer i et forløb varierer i forhold til patientens samlede situation. Konsultationer 

planlægges så vidt muligt fra gang til gang, og der kan typisk gå to til fire uger imellem. Andre patienter går til 

medicinske rutinekontroller hvert halve eller hele år. 

1.1.2 Ærø Kommune  

Ærø Kommune er en ø, hvor der bor knap 6.000 borgere (Ærø Kommune, 2020). Transport til og fra Ærø sker 

med færge, og turen tager en time og tyve minutter hver vej. I øens demografiske sammensætning er der en 

overvægt af ældre borgere samt relativt mange borgere med udfordringer i forhold til KRAM faktorerne 

(Region Syddanmark 2018). 

Fra Ærø Kommune deltager chefen for Ældre og Sundhed og lederen for hjemmesygeplejen i projektgruppen. 

1.1.3 Patienter på Ærø 

Patienterne, der har fået tilbud om videokonsultation på Ærø, er i behandling for hjertesvigt, blodprop i 

hjertet og atrieflimren, og har været i længere forløb med flere besøg i ambulatoriet. Fokus er på tilpasning 

af den medicinske behandling; det betyder jævnlige blodprøver, måling af vægt og hjertekardiogram (EKG). 

I denne evalueringsrapport anvendes begrebet ’patienter’, idet vi undersøger oplevelsen af en 

videokonsultation i kardiologisk regi, det vil sige et behandlingsregi. Vi kunne også have valgt ’borgere’, idet 

det er borgere fra Ærø Kommune, der oplever videokonsultationen, eller lade konteksten afgøre hvornår der 

er tale om en borger eller patient. For læsevenlighedens skyld har vi valgt én betegnelse.  



 

10 
 

1.2 Tilbuddene, herunder teknologien 

Videokonsultationerne sker via ’Mit Sygehus’, som er en app, der i Region Syddanmark anvendes til sikre 

videokonsultationer. 

Mit Sygehus er siden 2014 udviklet i tæt samarbejde med virksomheden Medware, forskere ved OUH/Center 

for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) og afdelinger på Odense Universitetshospital. Mit Sygehus har 

mange anvendelsesmuligheder (Figur 1), og afdelinger bestemmer selv, hvilke de tager i brug. 

Grundlæggende anvendes app’en til at skabe rammerne for en bedre patientkommunikation herunder også 

adgang til opdateret og kvalitetssikret patientinformation. App’en kan ligeledes anvendes som redskab til at 

holde styr på aftaler. Videokommunikation foregår på samme vis via Mit Sygehus. Her er formålet at give 

afdelingerne en let tilgængelig mulighed for at gennemføre videokonsultationer til patienter i eget hjem. 

Videokonsultationer er betinget af, at patienten ønsker dette, at patienten ikke skal undersøges fysisk, samt 

at behandlende læge/sygeplejerske finder det fagligt forsvarligt at gennemføre den ambulante konsultation 

med video. 

Videokonsultationer er for mange afdelinger og sundhedsprofessionelle et nyt område at sætte sig ind i. 

Mange patienter ønsker videokonsultationer, da det sparer dem for tid og transport (Ballegaard S.A., 

Fredslund E. K. et al. 2014, Danske Patienter 2020). Er man i arbejde, kan man have en normal arbejdsdag, og 

er man svækket af sygdom kan tilgangen til video have betydning for om konsultationen bliver gennemført. 

Der er således tale om et værktøj, der kan medvirke til at give et individualiseret tilbud, tilpasset patientens 

behov. 

 

Figur 1: Funktioner i Mit Sygehus anno 2020 

Patienter tilbydes videokonsultation som et alternativ til personligt fremmøde på hospitalet i de tilfælde, 

hvor et fysisk fremmøde ikke er en nødvendighed. I projektet afprøves fire muligheder for afholdelse af 

videokonsultationer. Målet med at have fire forskellige tilbud er at sikre et individuelt og fleksibelt tilbud til 
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patienten, idet håbet er at videokonsultationer kan afholdes på patientens præmisser og med afsæt i deres 

behov. De fire muligheder er: 

1.2.1 Video afholdes alene i patientens eget hjem 

Videokonsultationen afholdes i eget hjem med patientens eget udstyr (smartphone, tablet eller PC).  

1.2.2 Video afholdes i patientens eget hjem med en hjemmesygeplejerske som bisidder  

En hjemmesygeplejerske fra Ærø Kommune tager hjem til patienten og hjælper med opsætning af teknologi 

inden konsultationen, måler blodtryk og vægt, samt observerer patienten under konsultationen. Når 

kameraet er slukket sikrer hjemmesygeplejen at der følges op på behandlingsplan, og at patienten forstår de 

indgåede aftaler. Hjemmesygeplejersken medbringer altid en iPad, hvor Mit Sygehus er installeret. 

1.2.3 Video afholdes i Sygehusenheden Ærø 

Patienten afholder videokonsultationen i et specialindrettet videolokale i Sygehusenheden Ærø med 

sygehusets udstyr. Her kan patienten sidde uforstyrret efter at være blevet hjulpet i gang med 

videokonsultationen af en narkosesygeplejerske. 

1.2.4 Video afholdes i Sygehusenheden Ærø med en hjemmesygeplejerske som bisidder 

Patienten afholder videokonsultationen i Sygehusenheden Ærø med sygehusenhedens udstyr. Ved samtalen 

med hospitalet deltager en hjemmesygeplejerske fra Ærø Kommune, som kan støtte under samtalen samt 

hjælpe med opsætning af udstyr. Muligheden med bisidder tilbydes patienter med behov for støtte. 

1.3 Viden fra litteraturen 

I et systematisk litteraturreview fra 2020, hvor barrierer og facilitatorer for real-time telemedicinske 

videokonsultationer indenfor en lang række sygdomme undersøges (Almathami, Win et al. 2020), herunder 

også hjertelidelse, beskrives hvordan både tilstrækkeligt netadgang samt tekniske forhold og færdigheder 

kan være afgørende for, om patienter eller sundhedsprofessionelle kan indgå i de praksisser der er forbundet 

med videokonsultationer. I artiklen beskrives det, at der kan være tidsbesparelser at hente, hvis teknologien 

fungerer, herunder også at patienterne sparer transporten. Derudover betyder det noget at patienten har 

støtte til at indgå i videokonsultation, og at det er belejligt for patienten at deltage i videokonsultationen 

(Almathami, Win et al. 2020). Hvis det modsatte er tilfældet, er præmisserne for videokonsultationer selvsagt 

ringe (ibid.).  

For patienter med hjertelidelser bosiddende på Ærø betyder det derfor noget, at de enten har tekniske 

færdigheder, det rigtige udstyr og/eller støtte til at gennemføre en videokonsultation. 
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1.4 Formål med projektet 

”Hvis vi vil opnå lighed i sundhed og behandling på patientens præmisser, hvor alle patienter reelt har samme 

muligheder, er det nødvendigt, at behandlingstilbuddene tilpasses. Derfor er formålet med projektet  

at udvikle og afprøve nye behandlingstilbud, hvor hospitalet og kommunen i et tæt samarbejde kan tilbyde 

videokonsultationer, som er tilpasset den enkelte patients behov” (Deleuran M.K. 2019). 

1.5 Formål med evalueringen 

Formålet er at evaluere brugen af videokonsultationer med afsæt i patienters og behandleres oplevelser. Der 

fokuseres bl.a. på feasibility, brugervenlighed, patienterfaringer, personaleerfaringer og potentielle effekter, 

der kan påvirke sundhedsvæsenets økonomi. 

2 Teoretisk ramme og metode 

I denne kvalitative evaluering anvendes kritisk psykologi som overordnet ramme og postfænomenologi som 

subsidiær teoretisk ramme. 

2.1 Kritisk psykologi 

I kritisk psykologi er målet at analysere og forstå mennesker med udgangspunkt i deres 1. persons 

perspektiver (Holzkamp 1985, Tolman 2013) og at få en grundlæggende forståelse af, hvordan de er indlejret 

i samfundsmæssige strukturer og dagligdags livssammenhænge (Aagaard 2018). At anvende kritisk psykologi 

som en af de teoretiske rammer i denne evaluering giver derved en mulighed for at få indblik i hvad det 

betyder for patienter og deres dagligdag at afholde videokonsultation i deres eget hjem eller i 

Sygehusenheden Ærø, med eller uden en hjemmesygeplejerske som bisidder, og hvilke muligheder og 

begrænsninger det eventuelt kan give. For ambulatoriesygeplejerskerne, hvad det betyder for deres daglige 

arbejdspraksis at afholde videokonsultationer i stedet for at møde patienten på sygehuset, og ind imellem 

også have en hjemmesygeplejerske tilstede i videokonsultationen. For hjemmesygeplejerskerne, hvad det får 

af betydning for deres praksis at være bisidder for patienten i en kardiologisk videokonsultation, hvad enten 

de foregår i patientens hjem eller i Sygehusenheden Ærø. 

2.2 Postfænomenologi 

For at forstå hvad der sker når en teknologi, her videokonsultation, indføres i en praksis, inddrages 

postfænomenologi som subsidiær teoretisk ramme. I postfænomenologien gøres op med synet på teknologi 

som en objektiv og neutral størrelse (Rosenberger & Verbeek, 2015). Snarere ses teknologien som 

medierende i forhold til den sammenhæng, den indgår i, ligesom sundhedsprofessionelle og patienter 
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medierer teknologien i forhold til, hvad de måtte have af behov, muligheder og begrænsninger (ibid.). Det er 

derfor væsentligt at undersøge hvad teknologien betyder for de involverede i den sammenhæng de befinder 

sig i, og den praksisser der udvikler sig. 

2.3 Metode 

Ved at sammenholde og analysere empiri fra både semistrukturerede telefoninterviews, deltagende 

observation, gruppeinterview af involverede sundhedsprofessionelle og spørgeskemaer, bliver det muligt at 

få et indblik i hvad omlægning til videokonsultationer betyder for henholdsvis involverede patienter fra Ærø 

og deres sundhedsprofessionelle. Herunder følger en gennemgang af hver enkelt metode. 

2.3.1 Semistrukturerede telefoninterviews 

For at blive klogere på hvad det betyder for patienter og deres dagligdag at afholde videokonsultation er der 

foretaget semistrukturerede telefoninterviews 3-7 dage efter deres videokonsultation har fundet sted. To af 

interviewene fandt sted efter henholdsvis 8 og 10 dage, da patienterne havde arbejde, der skulle tages 

hensyn til.  

Interviews giver indsigt i hvordan, her patienterne, har oplevet videokonsultationerne, herunder også hvad 

det betyder for deres dagligdag, og hvordan de italesætter dette.  (Bernard 1995). I tabel 1 nedenfor er 

oplistet de overordnede emner, patienterne blev spurgt ind til. Der blev foretaget interviews med 12 

patienter. Interviewene havde hver især en varighed på mellem 15 - 60 minutter. 

 

Semistruktureret interviewguide til patienter, der har gennemført en videokonsultation 

Patientens oplevelse af videokonsultation 

Patientens tilfredshed og oplevelse af brugervenlighed 

Patientens oplevelse af tryghed og sikkerhed ved videokonsultationer 

Når relevant afdækkes oplevelsen af bisidderfunktionen: 

- Hvad har den overordnet betydet for patienten 

- Har den haft betydning for patientens oplevelse af sammenhæng mellem sektorerne eller 

patientens navigation i sundhedsvæsenet? 

Patientens oplevelse af den tekniske kvalitet 

Økonomi (afdække evt. transportbesparelse og tabt arbejdsfortjeneste)  

Tabel 1: Semistruktureret interviewguide af patienter (på overordnet niveau) 

2.3.2 Deltagende observation 

For at supplere interview af patienterne blev der sidst i evalueringsperioden udført deltagende observation 

af to videokonsultationer, hvor hjemmesygeplejersken fungerede som bisidder for patienten. Deltagende 

observationer i disse tilfælde blev foretaget både hos patienten (MDS) og hos ambulatoriesygeplejersken 
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(KR), samtidigt. Kun den ene patient blev interviewet efterfølgende, idet den anden ikke ønskede interview.  

Deltagerobservation er i etnografisk forstand kendetegnet ved at indbefatte både deltagende observation og 

formelle som uformelle interviews (Bernard 1995). Deltagende observation af videokonsultationerne gav 

indblik i hvordan der handles og italesættes i den daglige praksis.  

2.3.3. Spørgeskema til involverede sundhedsprofessionelle 

De sundhedsprofessionelle udfyldte et spørgeskema efter endt videokonsultation med en patient. 

Udfyldelsen kom til at foregå på forskellig vis for henholdsvis ambulatoriesygeplejerskerne og 

hjemmesygeplejerskerne. Ambulatoriesygeplejerskerne udfyldte skema for hver nyopstartet patient, mens 

hjemmesygeplejerskerne udfyldte skemaet efter hver konsultation. Det betyder således, at der er udfyldt 

spørgeskema efter hver gang hjemmesygeplejerskerne har fungeret som bisidder og også med den samme 

patient flere gange. I tabel 2 ses hvilke områder spørgeskemaerne dækker. 

Emner i spørgeskemaet til personalet 

Den tekniske kvalitet af løsningen, herunder brugervenlighed for personalet 

Personalets oplevede kvalitet for patienten 

Indflydelse på tidsforbruget for personalet 

Var der en besidder med hos patienten? 

Tabel 2: Emner i spørgeskema til personale (på overordnet niveau) 

2.3.4 Gruppeinterviews med involverede sundhedsprofessionelle 

For at få et indblik i hvordan ambulatoriesygeplejerskerne og hjemmesygeplejerskerne oplevede 

videokonsultationerne, og hvorledes de ser deres tværsektorielle samarbejde og arbejdsdeling, gennemførte 

vi et tværsektorielt gruppeinterview over video. I nedenstående tabel 3 ses hvilke overordnede emner, der 

blev spurgt ind til. 

Semistruktureret interviewguide af sundhedspersonale involverede i afholdelse af videokonsultationer 

Personalets oplevelse af virtuelle konsultationer 

Personalets oplevelse af, hvad det betyder for patienterne ikke at skulle tage til Svendborg 

Personalets oplevelse af tryghed og sikkerhed ved videokonsultationer 

Personalets oplevelse af behandlingens kvalitet og omfanget af støtte til patienterne 

Personalets oplevelse af bisidderfunktionen (dvs. kommunens hjemmesygeplejerske) 

Personalets oplevelse af samarbejde og sammenhæng 

Personalets oplevede fordele og ulemper ved videokonsultationer overordnet set? 

Hvad tænker I om videokonsultationer fremadrettet? 

Tabel 3: Semistruktureret interviewguide af sundhedspersonale (på overordnet niveau) 
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3 Henvisning til videokonsultationer 

3.1 Involverede sundhedsprofessionelle og arbejdsgang 

Henvisninger på patienter fra Ærø blev vurderet af en kardiologisk speciallæge, og efterfølgende blev 

patienten set af en kardiologisk læge med henblik på diagnose og behandlingsplan. Efter afdelingens 

retningslinjer for de forskellige klinikker overtog sygeplejeske den videre opfølgning og indstilling af medicin. 

Sygeplejersken tog udgangspunkt i patientens journal og hendes kendskab til patienten. Virkede 

videokonsultation som en mulighed, kontaktede hun patienten med tilbud om videokonsultation. Kun én 

patient takkede nej. 

I Ærø kommune modtog en sygeplejevisitator henvendelse fra sygehuset og visiterede opgaven til 

hjemmesygeplejen. Fem hjemmesygeplejersker varetog rollen som bisidder. 

Indledningsvis har hjemmesygeplejen ikke modtaget undervisning i brugen af teknologien, men klaret sig 

med de vejledninger, der findes for opstart af videokonsultation. Senere i forløbet er der afholdt et 

tværsektorielt informationsmøde om Mit sygehus med et specifikt fokus på videodelen. 

Kardiologisk ambulatorie har lang erfaring med videokonsultationer, som dog ikke har været brugt i stort 

omfang. 

3.2 Karakteristika af patienter involveret i projektet 

Tolv patienter, syv mænd og fem kvinder, der havde deltaget i videokonsultationer, afgav samtykke til at lade 

sig interviewe. En af patienterne deltog i to forskellige videokonsultationer: en i eget hjem uden bisidder, og 

senere en i eget hjem med bisidder. Derfor viser oversigten i tabel 4 tretten konsultationer i alt. Ved to af 

patienterne blev der ligeledes lavet deltagerobservation af deres videokonsultationer. Tabel 4 viser ligeledes 

hvordan informanterne fordelte sig på køn, alder og type konsultation. Seks patienter benyttede sig af 

videokonsultation i eget hjem uden bisidder, fire patienter i den lokale sygehusenhed uden bisidder og tre 

patienter havde videokonsultation i eget hjem med bisidder. Der var ingen videokonsultationer i 

sygehusenheden med bisidder. I ni videokonsultationer havde patienterne atrieflimren og i tre 

konsultationer havde patienterne haft hjertesvigt. 
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Køn Alder Videokonsultation 

i eget hjem uden 

bisidder 

Videokonsultation 

i eget hjem med 

bisidder 

Videokonsultation 

i sygehusenhed 

uden bisidder 

Videokonsultation 

i sygehusenhed 

med bisidder 

 

Kvinde 

60 -69 år 1  1  

70-79 år 1 1 1  

80 -89 år     

 

Mand 

60 -69 år 1 1 1  

70-79 år 1  1  

80 -89 år 2 1   

I alt  6 3 4 0 

Tabel 4: Oversigt over patienter, der deltog i telefoninterviews. 

4 Erfaringer med omlægning til videokonsultationer på Ærø 

I dette afsnit evalueres erfaringerne med omlægning til videokonsultationer på Ærø. Et af rationalerne bag at 

tilbyde videokonsultation som alternativ til ambulant kontrol i fysisk nærvær var, at alle patienter skal have 

lige adgang til sundhed. Transporten mellem Ærø og Svendborg var en af hindringerne i dette. Derfor 

beskrives indledningsvist hvor meget tid de involverede patienterne ville have brugt på transport til og fra 

Svendborg Sygehus. Herefter beskrives erfaringer med videokonsultationer i hjemmet uden bisidder, 

videokonsultationer i hjemmet med bisidder og videokonsultationer i sygehusenhed uden bisidder. Da ingen 

patienter blev henvist til eller benyttede tilbuddet om videokonsultation i Sygehusenheden Ærø med 

bisidder, er dette tilbud ikke evalueret særskilt. 

4.1 Transport til og fra behandling 

Patienternes angivelser af transporttid mellem Ærø og Svendborg retur lå mellem seks og otte timer. Tiden 

var primært afhængig af hvor tæt patienterne boede på færgen, om de selv kunne gå eller køre i egen bil til 

og fra færgen, eller om de var afhængig af at blive transporteret, samt hvornår de havde en ambulant tid, og 

hvordan den passede sammen med færgeafgange før og efter.  

Når patienterne ikke boede tæt på færgen og ikke kunne transportere sig selv dertil, var de afhængige af 

pårørende eller Flextrafik. Selvom patienterne kunne køre selv, lod de typisk bilen stå, idet det for nogle ikke 

kunne betale sig økonomisk at tage den med over. At blive transporteret med Flextrafik betød ekstra 

ventetid. Det var også forskelligt om patienterne havde fået bevilliget transport med Flextrafik, og de priser, 

patienterne angav varierede også en del. Derudover afhang transporttiden af, hvordan den ambulante tid 

passede sammen med færgeafgangene. I nogle tilfælde afgik færgen 20-30 minutter efter endt konsultation, 
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hvilket var for kort tid for patienterne til at nå til færgen. I Tabel 5 ses et typisk eksempel på en dag for en 

patient med ambulant kontrol i Svendborg.  

Tidspunkt for ambulant kontrol kl. 15.15: 

 

Afgang fra hjemmet til færgen (i egen bil) kl. 11:00 

Afgang med færge fra Ærø kl. 11.35 (uden bil) 

Ankomst til Svendborg kl. 12:50 

Ambulant tid kl. 15:15 

Næste opnåelige færge kl. 18:05 

Ankomst til Ærø kl. 19:20 

Hjemme kl. 19:45 (med egen bil) 

Tabel 5: En typisk dag for en patient fra Ærø, der skal til ambulant kontrol på Svendborg Sygehus. 

En typisk dag med ambulant kontrol på Svendborg Sygehus om eftermiddagen kan, som illustreret i Tabel 5, 

tage otte timer. Eksemplet er baseret på en patient, der har egen bil, hvilket vil sige, at der skal lægges ekstra 

tid oveni, hvis patienterne skal vente på Flextrafik. 

4.2 Videokonsultationer i hjemmet uden bisidder 

Herunder beskrives erfaringer med at have videokonsultationer i hjemmet uden bisidder set fra patienternes 

og de sundhedsprofessionelles perspektiv. Til belysning er interviews med patienter, gruppeinterviews med 

sundhedspersonale og spørgeskemaer til sundhedspersonale inddraget. 

4.2.1 Patienternes perspektiver på videokonsultation uden bisidder 

 

Helt overordnet set er patienterne på Ærø tilfredse med at kunne erstatte fremmøde til 

ambulant aftale på Svendborg Sygehus med en videokonsultation, idet de sparer cirka otte 

timer på transport. De fleste patienter vænner sig til videokonsultationens form. Enkelte 

patienter finder det betydningsfuldt at både de og ambulatoriesygeplejersken kan se 

hinandens ansigtsudtryk. 

 

Tids- og ressourcebesparende 

Overordnet oplever patienterne på Ærø det som en fordel at kunne mødes virtuelt med sygeplejersken fra 

Kardiologisk ambulatorium i stedet for at sætte cirka otte timer af til at møde op på Svendborg Sygehus. En 

patient siger: 
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”Det synes jeg er betydeligt bedre. For det første sparer jeg en masse tid i stedet for at køre fra Ærø til 

Svendborg. Så det er noget nemmere at sidde ved min computer og snakke med hende herovre. Og det er de 

samme spørgsmål som de faktisk stiller. Så om man er derovre eller på video, det er det samme”. 

  

Når ambulante kontroller bliver konverteret til videokonsultationer påvirker det også de pårørende, der 

arbejder, der, som en patient pointerer, ikke behøver at tage fri så mange timer. En enkelt patient, der 

modtog videokonsultationer uden bisidder arbejdede stadig. For at hun kunne modtage videokonsultationer 

skulle de falde på en fridag. 

Forud for videokonsultationerne skal patienterne have lavet et EKG og taget nogle blodprøver, som indgår i 

den ambulante sygeplejerskes vurdering af patientens tilstand og behandling. Patienterne skal således under 

alle omstændigheder til Sygehusenheden Ærø. Derfor er det nogle af patienternes pointe at tidsbesparelsen 

ville være optimal, hvis det var muligt at få taget blodprøver og EKG i hjemmet.  

Frihed til selv at bestemme anledning og tidspunkt for tur til Svendborg 

I interviews af patienterne er det tydeligt, at de fleste af patienterne er vant til at forbinde turen til 

Svendborg med besøg hos familie og venner eller andre gøremål (interview af patient): 

”Det er sådan, at når vi tager derned, så kombinerer vi det med andre ting, noget familiebesøg, og en 

svigerfar, der bor i Svendborg. Så det er sådan op og ned. Jeg rejser også derned selv. Jeg behøver ikke at 

tage hende (ægtefælle) med på nogen måde.”  

Dog vil alle på nær én patient gerne undgå at transporten er relateret til den ambulante kontrol, sådan at de 

selv kan vælge, hvornår de tager til Svendborg. Nogle af patienterne er stakåndede eller dårligt gående, 

hvorfor socialt samvær eller gøremål samtidig med ambulant kontrol er for udmattende for dem. 

”Man vænner sig til det” 

Patienterne, der tog imod videokonsultationer i eget hjem uden bisidder, havde enten erfaring med at 

anvende en tablet eller pc, eller havde fået beskrevet videofunktionen som enkel og på den baggrund 

besluttet at give videokonsultationerne en chance. Nogle af patienterne var forud for de første par 

videokonsultationer spændt på, om de kunne finde ud af det tekniske, men beskriver, at de hurtigt vænnede 

sig til teknologien og formen på konsultationerne. En patient fortæller, at han var noget nervøs første gang 

han skulle have en videokonsultation:  
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”Fordi hvordan gør man, og hvordan fungerer det, ikke? Men det er jo meget brugervenligt, og det fungerer, 

så man kan sagtens. Så jeg har ikke haft nogen problemer med det ellers, andet end første gang var man lidt 

usikker på, hvad der skulle ske, ikke?” 

 

I projektperioden var der ved en del af videokonsultationerne tekniske vanskeligheder, som skyldtes 

opdatering af teknologien. Da dette blev klart blev opdateringen rullet tilbage. De tekniske vanskeligheder 

var ikke noget, der prægede patienternes oplevelser af konsultationerne, og når adspurgt direkte, fortalte 

de, at deres kardiologiske sygeplejerske fik vanskelighederne løst enten ved at ringe til teknisk support, der 

tog over, eller ved at tage resten af konsultationen med patienterne over telefonen.  

Det er ganske få patienter, der uopfordret reflekterer over hvordan videokonsultationerne er i forhold til 

ambulant kontrol i fysisk nærvær. En patient siger i et interview: ”Det er et medie, men man vænner sig til 

det, og der er så mange fordele”, hvilket er ret illustrativt for hovedparten, som er meget tilfredse med at 

slippe for at bruge så mange timer på at komme til ambulant kontrol.  

Bestræbelser på at se hinandens ansigtsudtryk 

Tre patienter har oplevet at skærmbilledet viser sygeplejersken fra siden eller nedefra og ønsker sig 

øjenkontakt: 

”Det vil jo aldrig være det samme som nærhedskontakt, hvis man skal sige det sådan, for vi kan jo ikke have 

øjenkontakt, for det er gennem skærmen, jo. Det vil altid være nemmere [at have øjenkontakt] gennem en 

personlig konsultation”. 

En af patienterne foreslog sygeplejersken, at de begge var opmærksomme på hvordan de sås på den anden 

parts skærm:  

”Jeg har haft bedt hende om at rykke den (kameraet). Så det handler meget om for vores begge tos 

vedkommende at blive opmærksomme på at bruge den lille firkant, hvor vi kan se os selv.” 

Flere af patienterne sætter pris på at anvende video til samtaler hvor alternativet havde været telefon, idet 

de oplever det som rart at se hinandens ansigtsudtryk. Som en patient påpeger: ”…80 % af kommunikation er 

jo nonverbal”. 

Der er en tryghed i at blive fulgt 

Flere patienter fremhæver, at det er rart, at det er den samme sygeplejerske de ser hver gang, når de har 

videokonsultationer.  
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En patient oplever videokonsultation med sygeplejersken som oplagt, fordi det ofte bliver ved en samtale, 

hvor man har fået lavet målinger på forhånd. Patienten supplerer med at pointere, at det er vigtigt, at de 

sundhedsprofessionelle med omhu vælger i hvilke situationer videokonsultationer er relevante og med 

hvem: 

”Hvis nu det havde været et lægebesøg på hjerteafdelingen eller et neurologbesøg [der erstattes af video], så 

er der potentielt færre muligheder for undersøgelser [i en videokonsultation]… ” 

I ovenstående tilfælde ville patienten ikke føle sig tryg hvis lægesamtaler blev erstattet af videosamtaler med 

lægen, idet patienten her ser at muligheden for at blive undersøgt, hvis det skulle vise sig at blive relevant, 

ville bortfalde.  

En anden patient oplever at personalet kan differentiere hvornår der er brug for hvad og føler sig derfor tryg 

ved brug af videosamtaler. 

4.2.2 De sundhedsprofessionelles perspektiver på videokonsultationer uden bisidder 

 

Sygeplejerskerne ser et stort potentiale i at anvende video til konsultationer med 

deres patienter, og det er deres vurdering at langt flere, end dem, der får dem tilbudt, 

ville have glæde af den mulighed. 

 

Videokonsultationer som et godt alternativ 

Både de ambulante sygeplejersker og hjemmesygeplejerskerne ser videokonsultationer som et rigtigt godt 

alternativ til at patienterne skal møde op fysisk på Svendborg Sygehus. En hjemmesygeplejerske fortæller i 

gruppeinterviewet, at hun er stor fan: ”Det kræver mange ressourcer for en borger at følge et forløb i 

kardiologisk ambulatorium, hvis de skulle møde ind”. Hun tror, at man ville tabe rigtigt mange patienter, hvis 

ikke det var muligt med et virtuelt forløb, og ser det som lidt mere lighed i sundhed. 

Det er de ambulante sygeplejerskers erfaring, at nogle ældre har det svært med ambulante forløb 

(gruppeinterview): ”Det er en dagsrejse, de er trætte, de har pårørende med, men de gør det af pligt, for de 

er autoritetstro”.  

 

Ambulatoriesygeplejerskerne synes, at forbindelsen er god og fin på skærmen. Dette afspejles ligeledes i 

ambulatoriesygeplejerskernes besvarelser af spørgeskemaer (Tabel 6), hvor kun to videokonsultationer bliver 

beskrevet som dårlig hvad lyd angår. En af dem bemærker: ”Man kunne sagtens se hinandens mimik, og jeg 

kunne se, at hun havde væskeophobning i ansigtet”.  
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 God  Acceptabel  Dårlig 

Billedkvalitet  9 1 0 

Lydkvalitet 7 1 2 

Tabel 6: Ambulatoriesygeplejerskernes oplevelse af billede - og lydkvalitet under videokonsultationerne 

Sygeplejerskerne i ambulatoriet giver udtryk for at opleve skærmen som mere intens, og de forbereder sig 

også mere i forbindelse med videomøder, idet de skal have overblik over blodprøver, EKG og medicin. En 

sygeplejersker fortæller (gruppeinterview): ”… Når de er her i ambulatoriet, kan jeg vise dem det hele og 

bladre i journalen. I video skal man have den intense øjenkontakt”.  

Ambulatoriesygeplejerskerne oplever også, at videokonsultationerne er bedre end telefonsamtaler, som 

ambulatoriet også har haft en del af. Med videokonsultationerne kan begge parter se hinanden.  

I én ud af ti besvarelser oplevede en af ambulatoriesygeplejerskerne ikke at kunne give patienten den hjælp, 

han havde brug for. Patienten hørte dårligt, og havde samtidig mange spørgsmål 

(ambulatoriesygeplejerskens spørgeskemabesvarelse): ”Vi havde en lang samtale (45 minutter). Patient 

havde mange spørgsmål. Jeg tror det havde taget samme tid, hvis han var fysisk i ambulatoriet”. 

To patienter, der ifølge ambulatoriesygeplejerskerne takkede nej til et ambulant forløb, ønskede 

telefonsamtaler i stedet for videokonsultationer, idet de ikke havde overskud til det tekniske, der var knyttet 

til video. 

Som det fremgår af Tabel 7, nedenfor, oplevede ambulatoriesygeplejerskerne i otte ud ti videokonsultationer 

ingen forskel på tidsforbruget, når de sammenlignede videokonsultationerne med almindeligt fremmøde i 

ambulatoriet. I to videokonsultationer vurderede de, at det tog kortere tid. Disse besvarelser er nogle af de 

første konsultationer i projektperioden, og ambulatoriesygeplejerskerne har kommenteret, at de ikke skal 

hente patienten i venteværelset og hjælpe dem af med frakken. Disse kommentarer ses ikke i de øvrige 

besvarelser. 

 Ingen forskel Længere tid at 
afholde 
videokonsultation 

Kortere tid at 
afholde 
videokonsultation 

Oplevelse af 
tidsforbrug ift. 
fremmøde 

8 0 2 

Tabel 7: Ambulatoriesygeplejerskernes oplevelse af tidsforbrug ift. fremmøde 
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Tekniske udfordringer 

Når lyden er dårlig eller har meget forsinkelse, er det udfordrende for ambulatoriesygeplejerskerne. Dels skal 

de tage stilling til om de skal ringe til teknisk support eller selv kan løse det. Under alle omstændigheder går 

der mere tid end der er afsat. Kommunikationen mellem patienter og personale bliver ligeledes påvirket, og 

som en sygeplejerske beskrev det blev telefonen anvendt som løsning: ”Der var problemer med lyd ind 

imellem, men så talte vi i telefon i stedet, mens vi kiggede på hinanden”.  

Videokonsultationer til flere patientgrupper 

Det er ambulatoriesygeplejerskernes vurdering, at der er mange muligheder med videokonsultationerne. 

Flere patientgrupper kunne potentielt have glæde af dem. Det sundhedsfaglige kriterie skal blot være, at det 

ikke er nødvendigt med fysisk fremmøde til den ambulante kontrol. Ambulatoriesygeplejerskerne nævner 

eksempler på sådanne patienter: 

Patienter med hjertesvigt har rigtigt mange besøg, og derfor er det ambulatoriesygeplejerskernes erfaringer, 

at disse patienter kan være tilbøjelige til at sige ja til videokonsultationer. De skal møde en gang om ugen 

eller hver fjortende dag i lang tid. ”Her kunne det være godt hvis vi havde noget at monitorere dem med: EKG, 

blodtryk. Det er dog vigtigt indledningsvist at have et fysisk møde i ambulatoriet”, fortæller en 

ambulatoriesygeplejerske i et gruppeinterview, og fortsætter: ”… sådan at man kan tegne og fortælle og 

udlevere pjecer til dem. Men så synes jeg egentlig godt at man kan tage dem på video bagefter, når man har 

mødt dem”.  

Patienter med atrieflimren, der er i rytmekontrollerende behandling, har ifølge sygeplejerskerne også glæde 

af videokonsultationerne, og sygeplejerskerne oplever også, at patienterne er interesserede i det. Disse 

patienter skal ses hvert halve år.  

Patienter med hypertension har ifølge ambulatoriesygeplejerskerne også glæde af videokonsultationerne. 

Disse patienter er travle folk i arbejde og har typisk et ambulant forløb, hvor der er brug for at se 

patienternes egne målinger. Ind imellem får de også taget en blodprøve, hvorefter resultaterne skal drøftes 

med ambulatoriesygeplejerskerne.  

4.3 Videokonsultationer på Sygehusenheden Ærø uden bisidder 

Herunder beskrives erfaringer med videokonsultationer på Sygehusenheden Ærø uden bisidder set fra 

patienternes og de sundhedsprofessionelles perspektiv. Til belysning er interviews med patienter, 

gruppeinterviews med sundhedspersonale og spørgeskemaer til sundhedspersonale inddraget. 
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4.3.1 Patienternes perspektiver på videokonsultationer på Sygehusenheden Ærø uden bisidder 

Overordnet set havde patienterne en god oplevelse med at deltage i videokonsultation 

fra Sygehusenheden Ærø. Hvis EKG og blodprøver foregår umiddelbart samme dag som 

videokonsultation er planlagt kan patienterne ende med at have en del ventetid mellem 

aftalerne. 

 

Fire patienter deltog i videokonsultationer på Sygehusenheden Ærø uden bisidder. Typiske årsager til at 

denne mulighed blev tilbudt var, at patienterne ikke havde en pc, som videosamtalen kunne foregå fra, ikke 

ønskede videokonsultation i eget hjem, eller at patienten ikke kunne overskue at have ansvaret for at få 

teknikken til at virke. En af patienternes pointe var, at de alligevel skulle have taget EKG og blodprøver på 

Sygehusenheden Ærø, hvorfor at videokonsultationen derfor også kunne foregå der. 

Overordnet set havde patienterne en god oplevelse med at deltage i videokonsultation fra Sygehusenheden 

Ærø. De synes, at det var rart ikke at skulle sættes sig ind i det tekniske aspekt af konsultationen.   

En enkelt patient synes, at den fysiske nærhed var at foretrække frem for det virtuelle møde og oplevede at 

det tidsmæssigt kunne være det samme som at tage til Svendborg Sygehus: 

”… men nu gik der også lidt tid, for det gik jo lidt i udu [da der skulle ringes op til videokonsultation], og hun 

[sygeplejersken fra Sygehusenheden Ærø, der hjælp med teknologien] måtte kalde op. Da vi fik taget EKG og 

blodprøver gik der jo også en god times tid, for vi kunne ikke komme ind og få taget blodprøver [lige op til 

videokonsultationen] for laboranten hun skulle ud i byen og tage blodprøver, så vi kunne kun få den tid, så 

der gik jo hele formiddagen. Der er jo ikke meget forskel på om vi rejser til Svendborg”. 

Når patienterne skal have taget blodprøver og EKG umiddelbart inden videokonsultationen er det ikke altid 

at tiderne ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden. Det betyder ventetid for patienterne. Årsagen til at 

patienten havde deltaget i videokonsultationen i første ombæring skyldes Coronakrisen i foråret 2020, hvor 

patienterne blev bedt om at blive hjemme og tage telefonsamtaler eller virtuel konsultation i stedet. I 

ovenstående tilfælde gik der i følge patienten en halv dag med det. Patienten værdsatte turen til Svendborg 

og at have fysisk nærvær til konsultationen, hvilket betød at hun, hvis hun havde muligheden, hellere ville 

tage turen.  
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4.3.2 De sundhedsprofessionelles perspektiver på videokonsultationer på Sygehusenheden Ærø uden 

bisidder 

 

For de sundhedsprofessionelle har videokonsultationer på Sygehusenheden Ærø uden bisidder 

været relevant til patienter, der er friske og mobile, men som ikke har teknisk udstyr i hjemmet 

og/eller har et behov for at få startet videokonsultationen op.  

 

Fire patienter deltog i videokonsultation fra Sygehusenheden Ærø, hvoraf de to var et ægtepar, der deltog i 

samme konsultation.  

I en ud af de tre videokonsultationer skete der et nedbrud, hvor der måtte kaldes op igen. Derudover 

oplevede ambulatoriesygeplejersken ikke, at der var forskel på et fysisk fremmøde i ambulatoriet og en 

videokonsultation (skriftlig kommentar fra ambulatoriesygeplejerske): 

”Det har været godt til friske mobile patienter, der ikke selv har udstyr til videokonsultation eller gerne vil 

have hjælp til etablering af videokonsultation”. 

Hvis patienten ikke selv har et blodtryksapparat, har en narkosesygeplejerske på Sygehusenheden Ærø målt 

blodtrykket før videokonsultationen. Flere af patienterne har i samme forbindelse fået taget blodprøver og 

EKG. Resultatet af EKG’et kom under videokonsultationen og svar på blodprøverne kom dagen efter. 

Ambulatoriesygeplejersken aftalte med patienterne, at hun ringede til dem, hvis blodprøverne ikke var i 

orden. Hvis de var i orden, ringede hun ikke.  

I ambulatoriesygeplejerskens perspektiv giver det ikke så meget mening at mødes på Sygehusenheden Ærø, 

hvis patienten har brug for en hjemmesygeplejerske. 

4.4 Videokonsultationer i hjemmet med bisidder 

Herunder beskrives erfaringer med at have videokonsultationer i hjemmet med bisidder set fra patienternes 

og de sundhedsprofessionelles perspektiv. Til belysning er interviews med patienter, deltagerobservation, 

gruppeinterviews med sundhedspersonale og spørgeskemaer til sundhedspersonale inddraget. 

4.4.1 Patienternes perspektiv på videokonsultationer i hjemmet med bisidder 

For patienterne kan videokonsultationer i hjemmet med bisidder have to 
funktioner: hjælp til en del tekniske udfordringer og til at oversætte den 
kardiologiske behandling til patienternes hverdagsliv. 
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Patienter, der valgte at have en hjemmesygeplejerske med til videokonsultationen, var karakteriserede ved 

at have konkurrerende sygdomme, udfordringer med mobilitet, let demens eller svækket hukommelse på 

grund af alder. Patienterne kunne også have udfordringer med at forstå behandlingen og med selv at følge 

op på denne. 

Hjælp til at overskue behandling 

Tre patienter ud af tolv deltog i videokonsultationer med bisidder. Karakteristisk for dem var, at det gennem 

interview eller deltagerobservation blev tydeligt, at der var aspekter af deres behandling, som de havde 

svært ved at forstå. Da den ene af patienterne blev bedt om at uddybe, hvorfor han synes, at det var rart at 

have hjemmesygeplejersken med, svarede han (interview): 

” Jamen, jeg tænkte, at der var nogle fagspørgsmål eller noget, ikke? ... Med medicin. Om det skulle sættes 

ned eller op”. 

Patienten havde indtil da styret sin medicin selv men ønskede nu hjælp til det: ” Når der er så meget, er det 

vist lige så godt, at de styrer det”. 

En anden patient, havde ligeledes doseret sin egen medicin. I forbindelse med deltagende observation af 

videokonsultationen med bisidder blev det tydeligt, at han ønskede at afstemning af medicin skulle ske 

mellem ambulatoriesygeplejersken og hjemmesygeplejersken. De synes dog, at patienten selv skulle gøre 

rede for sin medicin, sådan at de var sikre på, at han fik styr på de rigtige doseringer og med henblik på, at 

han blev mere selvhjulpen. For patienten var der forskel på at dosere sin egen medicin og på at kunne 

navnene og forklare hvad præparaterne stod for. Der fulgte en gennemgang af patientens medicinliste, som 

var en blanding af spørgsmål om medicinen til patienten og nogle faglige udvekslinger mellem 

ambulatoriesygeplejersken og hjemmesygeplejersken. Processen kom til at tage tid, da der opstod tvivl om 

hvorvidt patienten fik et centralt præparat i hans behandling. Det har ikke været muligt efterfølgende at få 

yderligere indblik i, hvordan patienten oplevede situationen, idet han ikke ønskede at medvirke til interview 

og ej heller ønskede videokonsultation igen. 

Hjælp til det tekniske 

For patienterne var en bisidder også en hjælp til det tekniske. En patient forklarer: 

”Kommunen tilbød, at der kom en hjemmesygeplejerske hjem den første gang, så man fik startet videoen 

ordentligt op, for det kunne jeg ikke love, at jeg kunne. Og det synes jeg var godt tænkt af kommunen […] at 
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der sidder en, der kan finde ud af det. Så det eneste man skal tænke på er de spørgsmål man gerne vil snakke 

om. Ikke om skidtet fungerer. Som det jo lige pludselig heller ikke gjorde”. 

Patienten i dette citat så primært hjemmesygeplejersken som en hjælp til teknikken, sådan at hun primært 

kunne fokusere på samtalen med sygeplejersken i ambulatoriet. Patienten kunne godt have haft sin datter 

med på video, men det havde kostet hendes datter en arbejdsdag, hvorfor hun valgte selv at stille hendes 

datters spørgsmål til ambulatoriesygeplejersken. Derudover forklarede patienten, at hun efter at have fået 

en hjertelidelse, var koblet til hjemmesygeplejen for livet, hvis hun en dag skulle få brug for hurtig hjælp. 

Derfor gav det mening for hende at hjemmesygeplejen var med til videokonsultationen.  

Hos en anden patient var teknologien ikke gennemskuelig for ham, hvilket viste sig under den deltagende 

observation i hans hjem (noter fra deltagerobservation): 

”Patienten prøver sig frem, trykker på skærmen, finder forløb (i Mit sygehus), trykker på skærm og siger at 

han synes ikke det ligner det billede han plejer at have. Han får assistance med at finde forløb: medicinsk 

afdeling, hjerte, video. Herefter kommer en dialogboks frem: Du er ikke logget på. Patient virker lidt 

opgivende, og går tilbage igen. Hjemmesygeplejersken assisterer igen.  

Patient skriver men registrerer, at der ikke kommer noget på skærmen. Hvorfor kommer der ikke tekst? 

Hjemmesygeplejersken tjekker og siger, at han først skal røre ved feltet, han skal skrive i, og så skrive. Nå ja, 

siger han” 

For denne patient er teknologien ikke logisk, og han har brug for hjælp til at forstå den og komme videre så 

videokonsultationen kan blive en realitet. Skærmen går dog i dvale efter et minut, hvis ikke den bliver brugt 

(noter fra deltagende observation): 

”Da borger er på, er han og hjemmesygeplejersken begge opmærksomme på, at der skal røres ved skærmen 

jævnligt, da den ellers går i dvale. Det er besværligt hvis de skal logge sig på igen. Han er selv opmærksom på 

at røre ved skærmen, mens de er i gang med at tage blodtryk”. 

Teknologien medierer videokonsultationen således, at patienten ikke kan dedikere sin opmærksomhed udelt 

til videokonsultationen, selvom han har en hjemmesygeplejerske til at hjælpe sig. Havde patient ikke haft 

hjælp, havde videokonsultationen ikke været mulig. Nedenfor i tabel 8 er oplistet de vanskeligheder som 

patienterne i henhold til hjemmesygeplejerskers besvarelse af spørgeskemaer oplevede eller kommenterede 

på. 
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Problemområde Den specifikke vanskelighed 

Lyd 

 

 

Tastatur 

 

 

Skærm/billede 

 

 

Andet 

- Patienten oplevede at lyden ikke var ligeså god som ved første konsultation. 

- God lyd i dag, dog kunne patienten ikke høre så godt. 

- Borger kunne godt ønske at det var højere. 

- Dårlig lyd og patient ikke hører så godt. 

 

- Kan være svært at ramme med fingeren, når der skal bruges password og 

bruger-id, da det ikke kan forstørres. 

- Svært at ramme tasterne ved login på NemID. 

 

- Han gav udtryk for at han synes at skærmen var lille 

- Skærmbillede ’fryser’ når mødet afsluttes – iPad skal slukkes og tændes før man 

ved man er logget af! Kan for patienten være bekymrende. 

 

- Gennemførte konsultationen på sygeplejerskens iPad. Borgeren har installeret 

app på telefon, men han har brug for intro. 

- Borgeren ville ikke selv kunne gennemføre uden hjælp. 

- Patienten kunne ikke selv. 

 

Tabel 8: Patienternes vanskeligheder som hjemmesygeplejerskerne oplevede det (besvarelse af spørgeskema) 

4.4.2 De sundhedsprofessionelles perspektiv på videokonsultationer i hjemmet med bisidder 

Både sygeplejerskerne fra ambulatoriet og hjemmesygeplejerskerne er glade for at 

patienterne kan tilbydes videokonsultationer med bisidder og værdsætter det 

tværsektorielle samarbejde, der opstår i dette tilbud. 

Hjemmesygeplejerskerne oplever ligeledes at de bliver faglig opdaterede ved at deltage som 

bisiddere. 

 

Hjemmesygeplejerskens perspektiv på videokonsultation i hjemmet med bisidder 

Den, der oversætter til patientens hverdagsliv 

Hjemmesygeplejerskerne oplever videokonsultationer med bisidder som rigtig meningsfuld, idet de kan 

hjælpe patienten til at forstå og overskue sin behandling (hjemmesygeplejerske i gruppeinterview): 

”Hjemmesygeplejersken var den der forstod, hvad patienten slet ikke forstod. Ambulatoriesygeplejersken 

kunne ikke have fortalt det bedre, men patient forstod det ikke”. 

Hjemmesygeplejerskerne definerer deres rolle som bisidder som den, der gør de faglige observationer og 

(hjemmesygeplejerske i gruppeinterview):   
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”… den, der oversætter til borgens hverdagsliv: Ambulatoriesygeplejersken spørger f. eks. borgeren: Bliver du 

let forpustet? Hvad er let forpustet? [spørger hjemmesygeplejersken retorisk i gruppen, der bliver interviewet 

og oversætter det herefter til borgerens sprog]: Kan du gå ned til Netto?” 

Det er også hjemmesygeplejerskernes pointe, at de kender patientens kontekst (gruppeinterview): 

”Vi er med til at give et helhedsindtryk, fordi vi kender borgeren bedre end den ambulante sygeplejerske. Og 

hvor patienten ikke lige får fortalt, hvordan det egentlig går…” 

Selvom hjemmesygeplejersken ikke kender alle patienterne henvist fra ambulatoriet på forhånd ser de det 

ikke som en hindring i at hjælpe patienten med at integrere behandlingen i hverdagslivet (gruppeinterview): 

”Det er der ikke så stor forskel på, om det er det ene eller det andet [om de kender borgeren eller ej]. Det er vi 

vant til som hjemmesygeplejersker”. 

Hjemmesygeplejerskens pointe er, at det er en del af deres faglighed og arbejde at træde ind i patientens 

hjem og se på behandling og pleje som en del af patientens daglige liv. 

Betegnelsen ’bisidder’ i projektbeskrivelsen har gjort, at hjemmesygeplejerskerne har overvejet hvor lidt eller 

meget de måtte fylde i videokonsultationerne. Om de skal holde sig i baggrunden (Noter og citater fra 

gruppeinterviews): 

”Ambulatoriesygeplejersken foreslår, at de alle skal kunne se hinanden, med mindre at det kun er patienten, 

det drejer sig om? Hjemmesygeplejersken taler om hvad ordet ’bisidder’ signalerer. Både ambulatorie-og 

hjemmesygeplejersken tænker at hjemmesygeplejersken skal sidde i baggrunden”.  

Faglig opkvalificering 

At deltage som bisidder under patienternes videokonsultationer med kardiologisk ambulatorie opleves også 

af hjemmesygeplejerskerne som fagligt berigende og opkvalificerende (hjemmesygeplejerske i 

gruppeinterview: 

”Jeg savner rigtigt meget at gå stuegang med en læge i hånden, hvor man får de der faglige begrundelser, og 

det gør man jo netop her. Man lærer meget ved at være med, og hører hvad i spørger ind til og får nogle 

forklaringer på, hvordan det er og i et sprog hvor alle kan følge med. Man kan også selv være med til at 

spørge ind”. 
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Som bisidder for patienterne skal hjemmesygeplejerskerne opkvalificeres på det kardiologiske speciale, 

hvilket de oplever, at de bliver på en meget tilgængelig måde, når de overværer patienternes 

videokonsultation med den kardiologiske ambulatoriesygeplejerske. 

Teknisk assistent 

Hjemmesygeplejerskernes opgaver som bisidder er som tidligere nævnt også af teknisk art. 

Hjemmesygeplejerskerne var bisidder i alt ni gange, hos otte mænd og én kvinde, hvoraf tre indvilligede i at 

blive interviewet og/eller at der var deltagende observation. Til alle ni videokonsultationer blev 

hjemmesygeplejens iPads anvendt, og i tre tilfælde giver hjemmesygeplejerskerne i spørgeskemaet eksplicit 

udtryk for at patienten ikke ville kunne gennemføre den tekniske del selv. Hvor mange patienter ifølge 

hjemmesygeplejersken havde problemer med teknikken kan ses i nedestående Tabel 9. 

 Ja  Nej  I nogen grad 

Havde patient 
problemer med 
teknikken? 

1 3 3 

Tabel 9: Angivelse af, om hjemmesygeplejersken oplevede at patient havde problemer med teknikken 

Af de patienter, som hjemmesygeplejerskerne var bisiddere hos, er fire patienter beskrevet som at have 

problemer med teknikken i større eller mindre grad (1 ja og 3 i nogen grad). Dog skal der tages højde for at 

der ved af krydsning af to ud af de tre nej’er er bemærket af hjemmesygeplejersken, at patienten ikke ville 

kunne gennemføre videokonsultationen uden hendes hjælp. I to af besvarelserne er der ikke krydset af i 

svarkategorierne, men bemærket, at det var hjemmesygeplejersken, der satte teknikken op. Det betyder at 

to patienter ud af ni patienter, hvor hjemmesygeplejerskerne var bisiddere, ifølge hjemmesygeplejersken 

kunne mestre teknologien. 

Problemer der opstod undervejs, eller aspekter som hjemmesygeplejerskerne oplevede som 

uhensigtsmæssige, kan ses i tabel 10. 

Tekniske problemer eller uhensigtsmæssigheder under videokonsultation med bisidder angivet via 

spørgeskema efter hver videokonsultation med bisidder 

- Problemer med app og bekræftelse af ’klar til video’. Kontaktet IT som fik det fikset. 

- Der var ingen lyd, derfor blev der brugt smartphone. 

- Måtte prøve til tre gange før der var billede igennem. 

- Læge havde problemer med at komme på (men var synlig på skærm). Patient loggede ud, og vi 

loggede ind igen og det gik fint.  

- Det er ikke muligt at tilgå andre programmer samtidig med konsultationen. F.eks. Nexus, når vi 

gennemgår borgerens medicin. 
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- Det var ikke synligt at videokonference var booket, heller ikke for medarbejder ved klinisk IT. To 

minutter før tid kom en besked frem om at melde klar. 

- Skærmbillede ’fryser’, når mødet afsluttes. iPad skal slukkes og tændes, før man ved om man er 

logget af! Kan for borgeren være bekymrende. 

Tabel 10: Tekniske problemer eller uhensigtsmæssigheder oplevet af hjemmesygeplejerskerne i deres rolle som bisidder i hjemmet. 

Af Tabel 10 ovenfor ses det, at hjemmesygeplejersken skal forholde sig til en del forskellige tekniske forhold, 

der spiller en rolle for kvaliteten af videokonsultationen. 

Hjemmesygeplejerskernes angivelse i spørgeskemaerne af, hvordan de oplevelse kvaliteten af billede og lyd 

fremgår af nedenstående tabel 11. 

 God  Acceptabel  Dårlig 

Billedkvalitet  5 1 1 

Lydkvalitet 8 0 1 

Tabel 11: Hjemmesygeplejerskernes oplevelse af billede - og lydkvalitet under videokonsultationerne 

I hjemmesygeplejerskernes kommentarer til deres afkrydsning reflekterer de over, at god lyd er relateret til 

at patienterne var bosiddende i by. En hjemmesygeplejerske evaluerer lyden som god, men bemærker at 

patienten synes, at den kunne have været højere. Der kan således være forskel på, hvad 

hjemmesygeplejersken oplever i forhold til patienten.  

I to ud af ni videokonsultationer var der nedbrud i kontakten. I et ud af de ni tilfælde vurderede 

hjemmesygeplejersken, at videokonsultationen var en begrænsning for at give patienten den hjælp han eller 

hun havde brug for.  

Ambulatoriesygeplejerskens perspektiv på videokonsultationer i hjemmet med bisidder  

For ambulatoriesygeplejerskerne betyder videokonsultationerne med bisidder at patientens behandling 

kvalitetssikres, for eksempel hvad angår præcisering af den ordinerede medicin (uformelt interview af 

ambulatoriesygeplejerske i forbindelse med deltagende observation af videokonsultation): 

”Ambulatoriesygeplejersken fortæller at hun normalvis altid får patienter, der bor derhjemme alene, til at 

fortælle hende, hvad de får af medicin. For hvis hun siger: Jamen, får du Carvedilol, så og så mange milligram, 

så siger de ja, for de når ikke lige at tjekke. Så hun beder dem altid om lige at sige, hvad de får. På den måde 

får de større indsigt i det, måske større compliance. De skal også måle deres eget blodtryk. Det tror jeg gør 

noget, siger ambulatoriesygeplejersken, og hun fortsætter: Hvis de havde været i ambulatoriet, havde de 

siddet og peget på et stykke papir. Patienterne skal jo også selv sidde og rette i skemaet, så på den måde, 
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fortæller hun, er hun blevet meget opmærksom på, at der bliver rettet til det rigtige. Med (patients navn) er 

det noget andet, for nu har vi jo hjemmesygeplejersken, siger ambulatoriesygeplejersken”. 

I de tilfælde, hvor der ikke er en hjemmesygeplejerske til stede, er der i ambulatoriesygeplejerskens 

overvejelser og betragtninger også et ønske om at patienten får en større indsigt i sin egen behandling og et 

uddelegeret ansvar for, som ovenfor vist, at notere sin medicin korrekt, måle sit eget blodtryk og følge 

behandlingen korrekt (compliance).  

Hos én ud af de tre patienter, der havde bisidder, vurderede en ambulatoriesygeplejerske kontakten til 

patienten bedre (spørgeskemabesvarelse), end hvis patienten skulle møde til ambulant kontrol på hospitalet, 

idet patienten ikke ønskede at forlade sit hjem.  

Den tværsektorielle koordinering i patientens hjem som patientsikkerhed 

Udover at ambulatorie – og hjemmesygeplejerskerne oplever, at de i videokonsultationer med bisidder 

bidrager meningsfyldt på hver deres måde, er det også deres vurdering at hjemmesygeplejerskens 

tilstedeværelse i patientens hjem giver en forenkling af den tværsektorielle koordinering af patientens 

behandling set i forhold til tidligere arbejdsgange (gruppeinterview): 

Ambulatoriesygeplejersken: ”Det er derfor, at det er et kanon samarbejde vi har, for vi er der samtidig, for 

ellers skulle vi ringe og skrive sammen bagefter”. 

Hjemmesygeplejerske supplerer: ”Det ville tage en dag ekstra, og vi ville skulle ud til ham igen. Der er noget 

patientsikkerhed i at være med”.  

Hjemmesygeplejerskerne forklarer også, at de skriftlige arbejdsgange forlænger processen 

(gruppeinterview): 

”Det er helt sikkert en ekstra arbejdsopgave, når det foregår skriftligt, og inden vi ser hinandens (notater). 

Der er en længere proces i det, end hvis vi får det afsluttet under en konsultation, hvor man også får sikret at 

man forstår hinanden bedre. Mere patientsikkerhed…  Ved skriftlige korrespondancer kan der også komme 

flere sygeplejersker ind over, idet forløbet strækker sig over længere tid”. 

Udover at det er hjemmesygeplejerskernes vurdering, at der er en sikkerhed for patienten i at både 

ambulatorie- og hjemmesygeplejersken er til stede ved videokonsultation, er der også en tidsbesparelse og 

en reduktion af hvor mange hjemmesygeplejersker, der bliver involveret i ét patientforløb. 
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Den tværsektorielle koordinering i patientens hjem som overgreb 

Samtidig med at de sundhedsprofessionelle kan se mange fordele for dem i at kunne koordinere patientens 

behandling og sundhedsfaglige aktiviteter mens videokonsultationen står på, havde en af 

ambulatoriesygeplejerskerne også en overvejelse i forhold til, hvordan en af patienterne havde oplevet 

dette, når adspurgt til hvordan de koordinerede (gruppeinterview): 

Ambulatoriesygeplejerske: ”Det gør vi vel i situationen. Det var godt, at vi begge var der, så vi kunne løse de 

problemer, der er.” 

Faglig koordinator: ”Der er noget forebyggende i at opdage det, når man er der i situationen”. 

Ambulatoriesygeplejerske: ”Det kunne også have været et overgreb. For jeg tror egentlig at han [patienten] 

selv gerne ville styre sin medicin…” 

De sundhedsprofessionelles begejstring for at optimere patientens behandling og sundhedsfaglige aktiviteter 

kan potentielt forstyrre patienten i forhold til, hvad han oprindeligt ønskede hjælp til: At styre det selv eller 

modsat, at de sundhedsprofessionelle tog over uden at han skulle sætte sig ind i medicinens navne og 

doseringen af denne. 

Vejen ind i patientens hjem 

Vejen ind til at have hjemmesygeplejersken med til videokonsultationer er ifølge 

ambulatoriesygeplejerskerne relateret til patienternes forbeholdenhed over for det tekniske aspekt. I 

afsnittet ’Teknisk assistent’ er det beskrevet, at hjemmesygeplejerskernes i høj grad skulle forholde sig til 

tekniske problemer. Ved to af de patienter, hvor hjemmesygeplejerskerne deltog som bisidder, angav 

ambulatoriesygeplejerskerne, at hjemmesygeplejersken hjalp med det tekniske og også med at vurdere 

patientens kliniske symptomer. En af ambulatoriesygeplejerskerne havde svært ved at se patientens mimik 

og hørte heller ikke tilstrækkeligt til at få det nødvendige grundlag at vurdere ud fra (citat fra 

spørgeskemabevarelse): 

”Patienten havde kliniske symptomer, som hun havde svært ved at redegøre for. Ved personligt fremmøde 

havde jeg muligvis bedre kunne identificere symptomerne (se og høre). Der var hjemmesygeplejerske med 

som bisidder, og en god hjælp for mig”. 

Hjemmesygeplejerskerne assisterede også med måling af patientens blodtryk og dosering af medicin.  
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Når hjemmesygeplejerskerne får lov at komme med for i nogle tilfælde at hjælpe med det tekniske, viser der 

sig ifølge ambulatoriesygeplejerskerne, at patienterne har brug for hjemmesygeplejersken. 

Erfaring med første videokonsultation 

Som beskrevet tidligere i denne rapport var der forskel på, hvor stor erfaring de to ambulatoriesygeplejersker 

havde. Ambulatoriesygeplejersken ovenfor gjorde i sin spørgeskemabesvarelse opmærksom på, at det var 

hendes første videokonsultation, hvilket betyder at hendes evaluering giver et indblik i, hvordan det kan 

opleves at praktisere videokonsultationer for første gang som kontrast til den traditionelle ambulante 

kontrol. 

4.4.3 Videokonsultationer i hjemmet med bisidder fremadrettet 

Både ambulatorie- og hjemmesygeplejerskerne håber at videokonsultationer med bisidder er kommet for at 

blive og at det bliver udbredt. Ambulatoriesygeplejersken siger i gruppeinterviewet: ”Der er brug for en 

hjemmesygeplejerske, når vi slukker skærmen. Så er der noget, der skal tales om”. Derudover mener 

hjemmesygeplejerskerne at der skal (gruppeinterview) ”… mere kategorisering til hvad det er, der er behov 

for”.  

En af ambulatoriesygeplejerskerne påpeger, at det er et problem, hvordan det bliver implementeret [at 

rekruttere patienter] på sengeafdelingen (gruppeinterview): ”Det er der ikke ressourcer til. Tror ikke 

personalet deroppe har tid til det”. Det er ifølge ambulatoriesygeplejerskerne en lidt længere arbejdsgang, 

hvis der skal laves videokonsultation (gruppeinterview): ”Man skal selv ind og ringe til patienterne. Det 

kræver mere arbejde”. 

At finde de patienter, der kunne have brug for videokonsultationer med bisidder kræver tid og ressourcer, 

også fra personalet på sengeafdelingen, og en af ambulatoriesygeplejerskerne er i tvivl om de kan afse tid til 

det. Den anden ambulatoriesygeplejerske overvejer, hvornår patienterne skal tilbydes videokonsultationerne 

(gruppeinterview): 

”Kunsten er også at finde ud af, hvornår patienterne er mest motiverede: Når de er på hospitalet og er 

forvirrede over alle informationerne, eller når de er hjemme?” 

5 Diskussion 

Evalueringen af ”Behandling på patientens præmisser – next practice brug af tværsektorielle 

videokonsultationer” viser, at hovedparten af patienterne er tilfredse med at få omlagt deres fysiske 



 

34 
 

fremmøde i Kardiologisk ambulatorie til videokonsultation, idet patienterne kan nøjes med at bruge mellem 

20 og 40 minutter i stedet for otte timer. Som nævnt i afsnit 1.3 var dette en af de hyppigt beskrevne grunde 

i litteraturen til at tage imod tilbud om videokonsultationer (Almathami, Win et al. 2020). En enkelt patient 

ville hellere tage turen til Svendborg, blandt andet for at få det fysiske møde, og fordi hun holdt af turen. 

Mange af patienterne beskriver, at de vænner sig til videokonsultationens form.  

Særlig interesse i denne evaluering havde projektgruppen på tilbuddet om at få videokonsultationer i 

hjemmet med bisidder, idet det var parternes ønske at have et tilbud til patienter, der ikke besad de 

nødvendige tekniske kompetencer til på egen hånd at deltage i videokonsultationer. Derudover var det også 

projektgruppens overvejelse, at disse patienter måske også kunne have behov for hjælp til at omsætte de 

informationer patienten fik i konsultationen med den kardiologiske ambulatoriesygeplejerske. Tre ud af de 

tretten patienter, der deltog i projektet, indvilligede i eller ønskede videokonsultationer i hjemmet med 

bisidder. En af patienterne følte sig hjulpet teknisk, en anden både med det tekniske og med at forstå 

behandlingen. Den tredje patient ønskede ikke at blive interviewet om hans oplevelse, men empiri i den 

deltagende observation peger på, at patienten ikke følte sig set og hørt. I gruppeinterviewet med de 

sundhedsprofessionelle nævnte en sundhedsprofessionel ligeledes, at patienten kan have oplevet 

videokonsultationen med bisidder i hans hjem som et overgreb. Fremadrettet skal der være en øget 

opmærksomhed på at dette kan ske, når sundhedsvæsenet entrerer patienters hjem. Dette bekræftes 

ligeledes i litteraturen. Ved at videokonsultationer i hjemmet med bisidder bliver mulig sker der flere ting: 

Hjemmet bliver en sundhedsarena, idet en større del af behandlingsprocessen nu sker der (Rayce 2020). 

Sundhedsvæsenets tilstedeværelse er blevet forstærket (Rosenberger and Verbeek 2015). Det betyder også, 

at der i højere grad end ved traditionelle møder i klinikken kan opstå forhandlinger om, i hvor høj grad det er 

klinikkens eller patientens præferencer, der skal gælde (Bødker and Juul Nielsen 2015). Dette var tilfældet for 

patienten, der ikke ønskede flere videokonsultationer. Der bør derfor ved tilbuddet med videokonsultation i 

hjemmet med bisidder være en grundig opmærksom på, at en øget tilgang til patienter, der ikke har kræfter 

til at møde til ambulant kontrol, ikke bliver en lejlighed for sundhedsvæsenet til at entrere med velmente 

intentioner og ambitioner, der kan virke overvældende og ikke altid i overensstemmelse med patientens 

ønsker og behov. 

Den tværfaglige koordinering af patientens forløb blev værdsat af de sundhedsprofessionelle, idet de 

oplevede at minimere arbejdsgangene og forhindrede at for mange sundhedsprofessionelle skulle ind over et 

patientforløb. Hjemmesygeplejerskerne vurderede, at de sparede et besøg hos patienten, når de var til stede 

samtidig med den ambulante kontrol foregik via video. Derudover oplevede hjemmesygeplejerskerne, at de 
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blev fagligt opkvalificerede ved at følge patientens kardiologiske kontrol. Alle sundhedsprofessionelle 

beskriver tilbuddet som godt for patientsikkerheden, idet risikoen for misforståelser blev reduceret.  

Ligesom patienterne eksplicit beskriver, at de vænner sig til videokonsultationernes form, kan der også 

argumenteres for, at det samme sker for de sundhedsprofessionelle. I de første besvarelser af 

spørgeskemaerne bemærker ambulatoriesygeplejerskerne for eksempel, at de ikke skal bruge tid på at 

patienterne skal hentes, og at konsultationerne tager kortere tid end hvis patienten var mødt op fysisk. Dette 

kommenteres ikke i deres besvarelser sidenhen og videokonsultationerne vurderes her til at tage lige så lang 

tid som en fysisk konsultation, og at der ikke er nogen forskel mellem de to praksisformer. Sygeplejerskerne 

har vænnet sig til den nye praksisform, og tænker ikke over forskellen længere. I et studie af 

sundhedsprofessionelles oplevelse af telerehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse 

beskriver de sundhedsprofessionelle ligeledes, hvordan de synes, at telerehabilitering var anderledes i 

starten, men at de vænnede sig til dem med tiden (Damhus, Emme et al. 2018). Det kan derfor anbefales at 

videokonsultation som praksis løbende evalueres, idet de involverede vænner sig til telemedierede 

praksisser og dermed ikke altid er opmærksomme på ændringer (Pols 2012, Bødker and Juul Nielsen 2015), 

der bør tages stilling til og eventuelt kompenseres for (Rayce 2020). 

Som beskrevet i afsnittet ’Teknisk assistent’ vurderer hjemmesygeplejerskerne i ét ud af ni tilfælde, at 

videokonsultationen er en begrænsning for, at patienten kunne få den hjælp han eller hun skulle have. 

Samtidig har de i spørgeskemabesvarelserne beskrevet en del tekniske udfordringer, som de forholder sig til i 

forbindelse med at være bisidder. Det kan indikere, at hjemmesygeplejerskerne løser eller kompenserer for 

de tekniske forhindringer i videokonsultationen, og at tekniske opgaver vil være en del af bisidderens 

opgaveportefølje. Det er således nødvendigt, at en bisidder udover sundhedsfaglige kompetencer skal have 

tekniske kompetencer. Alternativet for de sundhedsprofessionelle er at ringe til IT for teknisk bistand, der 

dog også tager tid. 

5.1 Styrker og begrænsninger 

Evalueringen af ”Behandling på patientens præmisser – next practice brug af tværsektorielle 

videokonsultationer” er baseret på flere metoder, også kaldet (metode)triangulering (Lincoln and Guba 

1990): Telefoninterviews, deltagende observation, gruppeinterview og spørgeskemaer. Telefoninterviews 

bidrog til at indsamle data om hvordan de involverede patienter på Ærø oplevede at have en 

videokonsultation. Med denne form for interviews er det ikke muligt at se informantens mimik og 

kropssprog, hvilket gjorde det relevant at supplere med deltagende observation. Styrken ved den deltagende 

observation i dette projekt er således, at den kunne vise flere nuancer i de praksisser, der er knyttet til 
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videokonsultationerne ved at se på, hvordan de involverede handlede under videokonsultationerne. At de 

deltagende observationer blev foretaget både i hjemmet hos patienten og hos ambulatoriesygeplejersken 

ved samme videokonsultation er en styrke, idet oplevelser fra begge geografiske lokationer inddrages og 

perspektiverer hinanden. Der var desværre kun mulighed for at nå to deltagende observationer inden 

projektets udløb, hvilket er en begrænsning for projektet. Dog er det en styrke, at de deltagende 

observationer blev lavet både i hjemmet og i ambulatoriet samtidig, og at MDS og KR drøftede empiri og 

analyse af de indsamlede data. Spørgeskemaer til de sundhedsprofessionelle har vist de 

sundhedsprofessionelles umiddelbare oplevelse af hver enkelt videokonsultation, og kan således 

perspektivere de sundhedsprofessionelles overordnede oplevelse af videokonsultationerne, der i 

gruppeinterviews italesættes retrospektivt. Der var dog kun tale om to ambulatoriesygeplejersker og fem 

hjemmesygeplejersker, der udfyldte spørgeskemaerne, og selvom det var dem, der foretog 

videokonsultationerne, er det ikke et antal, der kan laves uddybende statistik på. Gruppeinterviews blev 

foretaget med deltagelse af både ambulatorie- og hjemmesygeplejersker, hvilket gav et indblik i begge 

faggruppers perspektiver på de praksisser, der er forbundet med videokonsultationerne, på den tværfaglige 

koordinering af patientforløbene og på deres fælles ønske om at fortsætte og udbrede videokonsultationer. 

6 Konklusion 
Denne rapport har beskrevet de tidlige erfaringer med omlægning af videokonsultationer på Ærø. 

Evalueringen af ”Behandling på patientens præmisser – next practice brug af tværsektorielle 

videokonsultationer” viser, at hovedparten af patienterne er tilfredse med at få omlagt deres fysiske 

fremmøde i Kardiologisk ambulatorie til videokonsultation, idet patienterne kan nøjes med at bruge mellem 

20 og 40 minutter i stedet for otte timer. Det er dog nødvendigt at undersøge det tværsektorielle tilbud med 

bisidder yderligere, idet kun tre patienter takkede ja til tilbuddet og ja til at indgå i evalueringen. Et større 

antal af patienter i undersøgelsen, som kan følges gennem deres ambulante forløb og i tiden efter med 

deltagerobservation som metode, vil give mulighed for at genere viden om hvordan tilbuddet kan eller ikke 

kan integreres i patienternes dagligliv. Ligeledes kan det være relevant at indsamle en større mængde data 

relateret til behandlingsresultater, patientsikkerhed og kompetenceudvikling af de sundhedsprofessionelle.  

7 Anbefalinger 
På baggrund af patienters og sundhedsprofessionelles erfaringer med videokonsultationer i eget hjem eller 

på Sygehusenheden Ærø, og med eller uden bisidder, opstilles følgende anbefalinger: 
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7.1 Anbefalinger til videokonsultationer i eget hjem uden bisidder 

- Videokonsultationer er en anden praksis end ambulant kontrol i fysisk nærhed, som kræver nogle 

tilpasninger:  

o Fortæl patienterne hvorfor denne form for konsultation er relevant at have som 

videokonsultation og afstem forventninger med patienterne: Hvad er (blevet) muligt og hvad 

er ikke (længere) muligt?  

o Vær opmærksom på at skærmbilledet viser sygeplejerskens ansigt forfra, og at patienterne 

værdsætter det tætteste, man kan komme på øjenkontakt. 

o Der skal sættes tid af til at eventuelle tekniske problemer, der opstår undervejs, kan løses. 

- Hold fast i at patienterne følges af den samme sundhedsprofessionelle. 

- For optimal ressource – og tidsbesparelse for patienterne, her især de dårlige patienter, kunne 

undersøgelse af mulighed for at tage blodprøver og EKG’er i hjemmet iværksættes. 

- Udover at videokonsultationer ifølge de sundhedsprofessionelle er meget relevante for ældre og 

besværede patienter, ser de sundhedsprofessionelle også et potentiale i at anvende dem til flere 

grupper end patienter med hjertesvigt og atrieflimren. For eksempel patienter med hypertension. 

7.2 Anbefalinger til videokonsultationer på Sygehusenheden Ærø uden bisidder 

- Blodprøver og EKG kunne med fordel planlægges i umiddelbar forbindelse med videokonsultation for 

at undgå mest mulig ventetid for patienterne, der skal til videokonsultation på Sygehusenheden Ærø. 

7.3 Anbefalinger til videokonsultationer i hjemmet med bisidder 

- Udover at bisidderen løser en del tekniske udfordringer for patienten, oversætter hun også den 

kardiologiske behandling til patientens hverdagsliv. Bisidderen skal således både have tekniske og 

sundhedsfaglige kompetencer med blik for et helhedsorienteret syn på patienten. 

- Den tværfaglige koordinering af patientens kardiologiske behandling i hjemmet ser ud til at spare 

arbejdsgange og højne patientsikkerheden ved at undgå for mange involverede og hermed 

misforståelser. Dog skal der være en opmærksomhed på, at de sundhedsprofessionelle befinder sig i 

patientens hjem, og at de i deres bestræbelser på at koordinere ikke overser patientens ønsker og 

behov, der ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de sundhedsprofessionelles. 

- Har patienten behov for flere videokonsultationer med bisidder kan der, afhængig af om der bliver 

justeret i medicinen, blive tale om flere besøg fra hjemmeplejen end normalt. Dette skal med i de 

organisatoriske og økonomiske overvejelser. 
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- At udbrede videokonsultationer (med bisidder) kræver organisatorisk samarbejde og 

tilrettelæggelse. Sengeafsnittene kan med fordel indgå i det samarbejde, ligesom hjemmeplejen 

ligeledes kan have en opmærksomhed på, om de har patienter, der har behov for hjælp til at forstå 

deres behandling og til den tekniske del af videokonsultationen.  
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