
 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 
Nord-KAP   ●   Fyrkildevej 7, 1. sal, nr. 14    ●   9220 Aalborg Ø 

Tlf:  2910 0220    ●     nordkap@rn.dk   ●   www.nordkap.rn.dk 

 

 

  

Brugen af 

videokonsultation i 

almen praksis i Region 

Nordjylland 
Omfang af brugen af videokonsultation og oplevelse af 

videokonsultation blandt læger og praksispersonale 



 

  
____________________________________________________________________________________________________________________________

  
 

 

Side 1/33 

 

Indholdsfortegnelse  

Indholdsfortegnelse .......................................................................................................................................... 1 

1 Baggrund ........................................................................................................................................................ 2 

1.1 Øvrige undersøgelser og litteratur .................................................................................................. 2 

1.2 Dataindsamling ................................................................................................................................. 5 
1.2.1 Dataindsamling vedrørende omfang af brugen af videokonsultation ........................................ 5 

1.2.2 Spørgeskemaundersøgelse .......................................................................................................... 6 

2 Omfang af brugen af videokonsultation ..................................................................................................... 7 

2.1 Praksisprofil ......................................................................................................................................... 7 

2.2 Brugen af videokonsultation generelt ............................................................................................ 8 
2.2.1 Videokonsultation per lægekapacitet ......................................................................................... 9 

2.2.2 Praksis med mere end 20 videokonsultationer ........................................................................... 10 

2.2.3 Sammenhæng mellem median for antal videokonsultationer/ lægekapacitet og andelen af 

praksis med 20< videokonsultationer .................................................................................................. 11 

2.2.4 Brugen af videokonsultation og Størrelsen af praksis ................................................................. 13 

2.2.5 Brugen af videokonsultation og praksisformer ........................................................................... 14 

2.3 Brugen af Incendiums SMS-video løsning .................................................................................... 15 

3 Oplevelsen af brugen af videokonsultation i almen praksis .................................................................. 17 

3.1 Egnede situationer .......................................................................................................................... 18 
3.1.1 Egnede situationer generelt ....................................................................................................... 18 

3.1.2 Egnede situationer fordelt på løsning til videokonsultation ........................................................ 19 

3.2 Kendetegn ved videokonsultation ............................................................................................... 22 

3.3 Videokonsultation og øvrige kontakttyper .................................................................................. 25 

3.4 Teknisk kvalitet ved videokonsultation ......................................................................................... 26 

3.5 Fremadrettet brug af videokonsultation ...................................................................................... 27 

4 Videokonsultation eller ej ........................................................................................................................... 29 

5. Opsummering .............................................................................................................................................. 30 

6 Litteraturliste .................................................................................................................................................. 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udarbejdet for Nord-KAP af: 

Udviklingskonsulent, Anne Sofie Mørk Puggaard 

Nord-KAP, Kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland 

Januar 2021 



 

  
____________________________________________________________________________________________________________________________

  
 

 

Side 2/33 

 

1 Baggrund 

Nord-KAP undersøger brugen af videokonsultation i PLO-klinikker i almen praksis i Nordjylland 

siden udbruddet af coronavirus og den følgende nedlukning af Danmark i midten af marts 

2020. Med nedlukningen af Danmark blev det nødvendigt at implementere 

videokonsultation i almen praksis meget hurtigt for at patienterne havde mulighed for at 

komme til lægen uden at møde op i lægehuset fysisk.  

 

Nord-KAP har understøttet implementeringen af videokonsultation med fokus på to løsninger, 

som er Incendiums SMS-video løsning og videokonsultation via Min læge-app. Umiddelbart 

efter nedlukningen var fokus på at oprette brugere i almen praksis i Nordjylland og 

understøtte implementeringen af Incendiums SMS-video løsning. Årsagen til dette var, at 

denne løsning ikke krævede særligt udstyr, men blot en bruger på Incendiums digitale 

platform, hvorfor løsningen kunne implementeres relativt hurtigt. Samtidig var en løsning med 

videokonsultation med virtuelt venteværelse via Min læge-app først udrullet i april måned.  

 

Ved implementering af videokonsultation med Min-læge-app sørgede Nord-KAP for levering 

af mikrofoner og kameraer til videokonsultation i almen praksis i Nord-KAP. I den forbindelse 

blev 232 antal videoudstyr udleveret til 87 almen praksis i Nordjylland. Dette svarer til, at 55% 

af praksis har modtaget videoudstyr fra Nord-KAP. 

Nærværende rapport er todelt. Rapporten undersøger: 

1. Brugen af videokonsultation i almen praksis i Nordjylland herunder omfang af brugen, 

geografisk udbredelse, brugen af videokonsultation i praksis af forskellige størrelser samt 

udbredelse blandt forskellige praksisformer 

2. Oplevelsen af brugen af videokonsultation for læger og praksispersonale i almen praksis 

herunder hvilke situationer, der opleves som egnede til videokonsultation, herunder 

hvilken betydning anvendelsen af videokonsultation opleves for en række parametre, 

teknisk kvalitet og forventet fremtidig brug af videokonsultation. 

 

 

1.1 Øvrige undersøgelser og litteratur 

Viden om videokonsultationers betydning for sundhedspersonale og patienter er 

begrænsede.  Siden nedlukningen og en lynimplementering af videokonsultation i almen 

praksis er feltet blevet et fokusområde for flere aktører.  

 

Det norske Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse udarbejdede en omfattende rapport 

til Helse- og Omsorgsdepartementet i Norge i 2018 om videokonsultation i almen praksis og 

lægevagt. Rapporten blev udarbejdet på baggrund af et ønske om at stille krav til almen 

praksis i Norge om at tilbyde videokonsultation. Derfor skulle rapporten bidrage med en 

vurdering af hvilke konsultationstyper, der forsvarligt kan gennemføres ved videokonsultation 

og hvor stor en andel af konsultationer, der kan gennemføres via videokonsultation. 

Rapporten konkluderede, at der vil være en betydelig samfundsøkonomisk gevinst ved øget 

brug af videokonsultation på grund af et lavere tidsforbrug for både læge og patient. I 

rapporten vurderes et lavere tidsforbrug for læge og patient at medføre en øget 

tilgængelighed for almen praksis, hvilket antages at medføre en øget kvalitet for den fysiske 

og psykiske sundhed1. 

 
1 Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, 2018 
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Under henvisning til ovenstående norske rapport fra 2018 har Confrere foretaget et survey 

blandt 100 norske praktiserende læger. Det skal siges, at Confrere er en kommerciel 

virksomhed, der lever af at levere løsninger til videokonsultation. Således har de en klar 

interesse i at få flere praktiserende læger til at foretage videokonsultation. Når det er sagt, 

fremstår rapporten fra deres survey relevant og metoderne transparente. Rapporten 

præsenterer de vigtigste fund: 

• ”Halvdelen af de norske praktiserende læger har intention om at begynde med 

videokonsultationer, hvor en fjerdedel var usikker og en fjerdedel sagde nej. 

• I gennemsnit fastslår lægerne, at kun 8,6% af konsultationerne kan gøres over video. 

Dette er langt lavere end de danske regioners ambition om, at hvert tredje besøg skal 

gøres digitalt. 

• Brugsscenarier hvor de praktiserende læger er mest positive, er ved opfølgning af 

sygemeldte patienter, forskellige former for vejledning og reducering af smittefare samt 

spare enkelte patientgrupper for turen til lægen. 

• De norske læger, som selv har erfaring med videokonsultationer, har fundet ordninger til 

at inkorporere videokonsultationer i deres praksis, for at sikre den medicinsk 

forsvarlighed2.” 

Rapporten til det norske Helse- og Omsorgsdirektorat fra 2018 medførte yderligere en 

omfattende norsk rapport fra samme aktører til samme Helse- og Omsorgsdepartement, som 

blev færdig i efteråret 2019. I denne rapport blev Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse 

bedt udarbejde og afprøve et triageringsværktøj til almen praksis, som skulle sikre, at 

patienter i relation til videokonsultation fik det rette sundhedstilbud. I denne rapport 

anbefales et pilotprojekt om, hvordan et triageringsværktøj kan bidrage til kvalitet, 

patientsikkerhed, effektivitet og en balanceret fordeling af ressourcer ved 

videokonsultationer. I rapporten lægges der op til et pilotprojekt med opstart 1. januar 20203. 

 

I 2019 gennemførte MedCom et pilotprojekt i samarbejde med alle fem danske regioner om 

videokonsultation i almen praksis og speciallægepraksis. I forbindelse med projektet har 

deltagende praksis fortaget 517 videokonsultationer, 21 patienter har svaret på 

spørgeskemaet og 166 af lægerne har besvaret spørgeskemaet. Af rapporten fremgår 

blandt andet, at der har været forsinkelser forbundet med projektet, som gør, at der er en lav 

besvarelse af nogle delundersøgelser, hvorfor rapporten lægger op til at gentage 

pilotprojektet. Et af projektets største styrker kan derfor være et gruppeinterview afholdt med 

15 praktiserende læger, to repræsentanter for praksispersonale og to speciallæger. På 

baggrund af fokusgruppeinterviewet konkluderes følgende:  

• At det er en forudsætning for en god videosamtale, at patient og læge kender hinanden 

i forvejen og har udviklet en relation 

• At videokonsultationer er uegnede til sygdomme, der kræver objektiv undersøgelse, 

patienter som har behov for målinger eller prøver og patienter med meget komplekse 

problemstillinger eller som ikke er kognitivt velfungerende 

• At mangel på nærhed og kontakt med patienten ikke udgjorde et problem i de tilfælde, 

hvor det var lykkedes at afholde videokonsultationer 

• At fremtidig anvendelse kræver en mere velfungerende videoløsning end den, de har 

testet i pilotprojektet 

 
2 Confrere, 2019 
3 Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, 2019 
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• Respondenterne er uenige om tidsforbruget ved videokonsultation, idet nogle mener de 

bruger mere tid, nogle oplever samme tidsforbrug, mens andre igen mener, at 

videokonsultation kan spare tid4. 

 

I Skotland gennemførte den skotske regering i sommeren 2020 en survey med 4.025 

besvarelser fra befolkningen og 1.147 tilbagemeldinger fra sundhedsprofessionelle 

vedrørende deres oplevelse af videokonsultation. De primære fund var følgende: 

• 87% af befolkningen og 94% af sundhedsprofessionelle mente, at videokonsultation skulle 

anvendes til sundhedsydelse, så længe konsultationstypen egner sig 

• Ifølge resultaterne havde befolkningen en mindre præference for videokonsultation frem 

for telefonkonsultation både i perioder med social afstand i forbindelse med corona-

krisen og efterfølgende 

• Sundhedsprofessionelle identificerede en klar præference for brugen af videokonsultation 

ved igangværende behandling frem for ved diagnosticering 

• Befolkningen og sundhedsprofessionelle identificerede en række fordele og nogle 

barrierer ved brugen af videokonsultation 

• Primære fordele: forbedret tilgængelighed og fordele samt reducere risiko for 

infektion 

• Primære barrierer: Digitale udfordringer som netværksforbindelse og digitale 

kompetencer samt manglende privat rum til videokonsultation 

• Generelle antagelser om hvilke befolkningsgrupper, der kan eller ikke kan anvende 

videokonsultation bør undlades5. 

I november 2020 har Dansk Selskab for Patientsikkerhed sendt en nyhed ud via deres 

nyhedsbrev ’Fagligt Nyt’, hvor de beskriver en arbejdsgruppe nedsat af IHI Leadership 

Alliance, som består af ledere fra det amerikanske sundhedsvæsen. Arbejdsgruppen er jf. 

’Fagligt Nyt’ kommet frem til, at den traditionelle lægekonsultation er forældet og bevares 

på grund af lægens og institutionens behov, imens internet og ny teknologi kan give 

muligheder med fordele for patienter. Disse fordele knytter sig til mindre transporttid og lavere 

transportomkostninger6. 

 

Hovedparten af ovenstående rapporter kalder på yderligere forskning i videokonsultation, og 

i Danmark er mange forskningsprojekter sat i søen under corona. Samtidig går fleksibilitet og 

tilgængelighed til praksis igen som en styrke ved videokonsultation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Ølholm, 2020 
5 Scottish Government, 2020 
6 Frendved, 2020 
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1.2 Dataindsamling 

Data til nærværende evaluering indsamles via forskellige databaser og metoder. 

 

1.2.1 Dataindsamling vedrørende omfang af brugen af 

videokonsultation 

Data til undersøgelse af brugen af videokonsultation generelt indsamles via træk fra Region 

Nordjyllands ydelsesregister. På grund af forskelle i registreringspraksis inkluderer denne 

rapport brugen af videokonsultation i PLO-klinikker i almen praksis i Region Nordjylland og 

inkluderer ikke regions- og udbudsklinikker. Data indsamles på månedsbasis og er inkluderet 

fra perioden d. 1. marts – 31. oktober 2020.  

 

Datatrækket inkluderer ydelseskode 4436 og 1003. Ydelse 4436 er videokonsultationer, og 

ydelseskode 1003 er følgende konsultationstyper foretaget via video jf. aftale om anvendelse 

af ydelseskoder i overenskomst om almen praksis i forbindelse med corona-epidemien via 

telefon og video, som er indgået per d. 24. april 2020: 

• 2. – 4. graviditetsundersøgelse (ydelse 8120, 8130 og 8140) 

• Børneundersøgelse fra 1. år og frem (ydelse 8213-8217) 

• Tillægsydelsen 2146 kan kombineres med en konsultationsydelse, når instruktionen i 

anvendelse af apparatur til hjemmeblodtryks-måling foregår via video7. 

 

Konsultationstyper under ydelseskoder 4436 og 1003 omtales begge som videokonsultation. 

Data vedrørende brugen af Incendiums SMS-video løsning indsamles via daglige rapporter 

fra Incendium. Evalueringen inkluderer data fra perioden mellem d. 17. marts – d. 15. 

september 2020. Dette betyder, at der er indsamlet data om brugen af Incendiums SMS-

video løsning i en relativt normal periode efter sommerferien med henblik på at få en 

fornemmelse af omfanget af brugen af videokonsultation efter nedlukning er ophævet og 

industriferien overstået. 

Denne løsning anvendes ligeledes i Lægevagten i Region Nordjylland, og flere praktiserende 

læger anvender samme profil i Lægevagten som i deres egen praksis. Derfor adskilles data 

om brugen af videokonsultation i almen praksis ved at frasortere data udenfor almindelig 

åbningstid i almen praksis manuelt i excel. Dette medfører, at der i dette tilfælde er en 

oversigt over antallet af videokonsultationer på daglig basis. 

Ovenstående data sammenholdes med udtræk over almen praksis i Nordjylland Region 

Nordjyllands registrerings- og afregningssystemet Notus Regional med henblik på at 

udarbejde en praksisprofil for den generelle brug af videokonsultation i almen praksis i 

Nordjylland og brugen af Incendiums SMS-videoløsning. Denne praksisprofil inkluderer et 

overblik over brugen af videokonsultation på tværs af geografi og praksisstørrelse. 

Almen praksis ændrer sig på daglig basis, og antal praksis, patienttal, antal lægekapaciteter 

osv. fluktuerer med jævne mellemrum. Derfor skal læseren være opmærksom på, at data om 

almen praksis er trukket d. 9. januar 2020, hvorfor data vedrørende praksisprofil skal opfattes 

som tendenser. 

 
7 OK-Nyt– Praksis nr. 026-20 
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1.2.2 Spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskema til brugerevalueringen er udarbejdet i Nord-KAP og har været i pilottest i Nord-

KAP og i Nord-KAPs koordinatorgruppe, Forskningsenheden for almen medicin i Aalborg og 

Life Science Innovation i North Denmark. Spørgeskemaet er udarbejdet med inspiration fra 

Confreres survey beskrevet i afsnit 1.1. 

 

Spørgeskemaet inkluderer spørgsmål om egnede situationer, betydning af videokonsultation 

for en række parametre som sundhedsfaglig kvalitet, patientsikkerhed, fleksibilitet og meget 

andet.  

 

Målgruppen for spørgeskemaet er læger og personale i almen praksis i Nordjylland, der har 

gennemført videokonsultation. Spørgeskemaet er sendt ud via Nord-KAPs nyhedsmail samt 

via facebook og linkedin i uge 24 2020 med en reminder via de samme nyhedskanaler i uge 

26. I uge 33 i august 2020 blev den sidste reminder sendt ud før spørgeskemaundersøgelsen 

blev lukket d. 24. august 2020.  

 

77 informanter har besvaret spørgeskemaet. To er frasorteret, da de angiver at være tilknyttet 

en privatpraktiserende psykiatrisk klinik og således falder udenfor målgruppen. Yderligere syv 

er sorteret fra, da de ikke har gennemført spørgeskemaet, hvilket efterlader 68 fulde 

besvarelser til nærværende undersøgelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
____________________________________________________________________________________________________________________________

  
 

 

Side 7/33 

 

2 Omfang af brugen af videokonsultation 

I det følgende afsnit præsenteres først en generelt praksisprofil for almen praksis i Nordjylland. 

Derefter behandles udbredelsen af videokonsultation først geografisk, derefter blandt praksis 

af forskellige størrelser, og til sidst blandt forskellige praksisformer. 

 

2.1 Praksisprofil 

I det følgende præsenteres et overblik over praksis i Nordjylland herunder praksisformer, 

praksis fordelt på kommuner og lægekapacitet. Denne praksisprofil skal bidrage til læserens 

baggrundsviden til perspektivering, når rapporten læses. 

 

Data til praksisprofilen er trukket d. 9. januar 2020, som beskrevet i afsnit 1.2.3. Derudover er 

der i data fra ydelsesregistreret registreret yderligere to praksis, som er etableret siden d. 9. 

januar 2020. Der er 157 praksis i Region Nordjylland med 332 lægekapaciteter.  

 

Tabel 1: Klinikker i almen praksis fordelt på kommuner 

Kommune Antal praksis Antal PLO-klinikker 

Morsø 5 3 

Thisted 17 13 

Brønderslev 10 9 

Frederikshavn 20 19 

Vesthimmerland 8 7 

Læsø 1 0 

Rebild 7 7 

Mariagerfjord 13 13 

Jammerbugt 7 5 

Aalborg 49 49 

Hjørring 20 18 

Region Nordjylland 157 143 

Tabel 1 præsenterer antallet af klinikker generelt og antallet af PLO-klinikker per d. 9. januar 2020 fordelt 

på placering i kommuner. 

 

Ud af 157 nordjyske praksis er der 71 enkeltpraksis (45%), og det er den største kategori af 

praksisformerne. Den næststørste kategori er kompagniskabspraksis, som inkluderer 68 af de 

nordjyske praksis (43%). Derefter er der syv regionsklinikker (4%) og syv udbudsklinikker (4%). Til 

sidste er der tre delepraksis (2%) og en enkelt licensklinik (1%). 

 

Almen praksis i Region Nordjylland har i gennemsnit 2 lægekapaciteter per praksis. Den 

praksis med flest lægekapaciteter i Region Nordjylland har syv lægekapaciteter, og der er 

kun en enkelt af disse. Der er 74 praksis i Region Nordjylland med en enkelte lægekapacitet 

(47%). Desuden er der 58 praksis med to eller tre lægekapaciteter (36%), og 25 praksis med 

fire lægekapaciteter eller derover (16%). 

 

Der er 588.765 gruppe 1-sikrede patienter tilknyttet almen praksis i Region Nordjylland, hvilket 

betyder, at der i gennemsnit er 1773 patienter per lægekapacitet. 
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I Brønderslev kommune er der 2090 patienter per lægekapacitet, hvilket er den kommune 

med flest patienter per lægekapacitet. I Hjørring er der 1902 patienter per lægekapacitet. 

I Vesthimmerland og Rebild kommuner er der henholdsvis 1845 og 1838. I Jammerbugt 

kommune er der 1806 patienter per lægekapacitet og 1781 patienter per lægekapacitet i 

Mariagerfjord kommune. 

I Frederikshavn, Morsø, Thisted og Aalborg kommuner er en gruppe af kommuner er der i 

gennemsnit henholdsvis 1752, 1750, 1746 og 1743 patienter per lægekapaciteter i disse fire 

kommuner. Læsø kommune har færrest patienter per lægekapacitet med 886. 

 

Til nærværende rapport er inkluderet 143 PLO-klinikker med 301 lægekapaciteter. Da den 

eneste klinik i Læsø kommune er en regionsklinik, er 10 nordjyske kommuner inkluderet i 

rapporten. 

 

2.2 Brugen af videokonsultation generelt 

Ifølge ydelsesregistret er der afholdt 27.965 videokonsultationer i PLO-klinikker i almen praksis i 

Region Nordjylland fra marts til og med oktober måned. De fleste videokonsultationer er ikke 

overraskende afholdt i marts og april måned, 12.501 videokonsultationer. Det er sandsynligt, 

at langt størstedelen af disse videokonsultationer er afholdt efter nedlukningen d. 13. marts, 

da der er afholdt 18 videokonsultationer i januar og februar til sammen, hvilket kan tyde på, 

at videokonsultation ikke har været udbredt inden coronavirus lukkede Danmark ned. 

Samtidig er der afholdt færrest videokonsultationer i juli måned med 1739.  

93% af PLO-klinikker i almen praksis i Nordjylland anvender videokonsultation (133/143). 

 

Figur 1: Omfang af videokonsultation i almen praksis i Nordjylland fra marts – oktober 2020 

 
Figur 1 præsenterer antallet af videokonsultationer afholdt i PLO-klinikker i almen praksis i Region 

Nordjylland fra perioden d. 1. marts 2020 – d. 31. oktober 2020. 

 

Opsummering 

• 27.965 videokonsultationer er afholdt i almen praksis i Nordjylland siden d. 1. marts 2020 

• 93% af almen praksis har afholdt videokonsultation siden d. 1. marts 2020 – d. 31. oktober 

2020 

• Størstedelen er afholdt i slutningen af marts og april 2020. 
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2.2.1 Videokonsultation per lægekapacitet 

Figur 2 præsenterer medianen for antallet af videokonsultationer per lægekapacitet i praksis 

fordelt på de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. 

 

Antallet af videokonsultation er opgjort for de enkelte praksis og divideret i forhold til antallet 

af lægekapaciteter. Medianen for antallet af afholdte videokonsultationer er udregnet på 

kommunebasis med udgangspunkt i antal videokonsultationer per lægekapacitet i de 

enkelte praksis placeret i den givne kommune. 

Median er anvendt frem for gennemsnit med henblik på at præsentere et billede af en typisk 

praksis’ brug af videokonsultation og undgå, at enkelte praksis med et særligt mønster for 

deres brug af videokonsultation styrer resultatet. 

Medianen for antal videokonsultationer per lægekapacitet i Region Nordjylland ligger på 58 

videokonsultationer, hvor færrest antal videokonsultationer per lægekapacitet er 0 og flest 

antal videokonsultationer per lægekapacitet er 1069 videokonsultationer i perioden fra 1. 

marts til udgangen af oktober 2020. 

 

Medianen for antal videokonsultationer per lægekapacitet på kommunebasis ligger mellem 

12 videokonsultationer per lægekapacitet i Frederikshavn kommune til 156 

videokonsultationer per lægekapacitet i Vesthimmerland kommune.  

 

Udover medianen for antal videokonsultationer per lægekapacitet i Vesthimmerland 

kommune er medianen for praksis i Morsø og Mariagerfjord kommune også relativt høje på 84 

og 82 videokonsultationer per lægekapacitet. 

 

I Hjørring og Aalborg kommune er medianen henholdsvis 70 og 60 videokonsultationer per 

lægekapacitet. I Thisted, Rebild og Brønderslev ligger medianen på 49, 44 og 42 

videokonsultationer per lægekapacitet. I Jammerbugt kommune er der afholdt 25 

videokonsultationer per lægekapacitet. 

 

Figur 2: Median for antal videokonsultation per lægekapacitet i praksis fordelt på kommuner

 
De blå søjler i figur 2 præsenterer medianen for antallet af videokonsultationer per lægekapacitet i 

praksis fordelt i de nordjyske kommuner. Den røde linje præsenterer medianen for videokonsultationer 

per lægekapacitet i praksis på tværs af Region Nordjylland. 
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Opsummering: 

• Medianen for antal videokonsultationer per lægekapacitet er 58 på tværs af Region 

Nordjylland 

• Medianen for antal videokonsultationer per lægekapaciteter ligger højt i Vesthimmerland 

kommune med henholdsvis 156 videokonsultationer. 

• I Frederikshavn kommune er der afholdt 12 videokonsultationer per lægekapacitet. 

 

2.2.2 Praksis med mere end 20 videokonsultationer 

Figur 3 præsenterer andelen af praksis med mere end 20 videokonsultationer per 

lægekapacitet i perioden fra d. 1. marts til udgangen oktober 2020 opgjort på tværs af 

Region Nordjylland og fordelt på kommunebasis. 

 

På tværs af Region Nordjylland har 106 praksis (74%) afholdt mere end 20 videokonsultationer 

per lægekapacitet.  

I seks kommuner ligger andelen af praksis med mere end 20 videokonsultationer på 75% eller 

derover.  

 

Alle tre PLO-klinikker i Morsø kommune har afholdt mere end 20 videokonsultationer per 

lægekapacitet, og I Rebild kommune har seks praksis 86%) afholdt mere end 20 

videokonsultationer. I Mariagerfjord kommune har 11 praksis (85%) afholdt mere end 20 

videokonsultationer per lægekapacitet. 15 praksis i Hjørring kommune (83%) har afholdt mere 

end 20 videokonsultationer per lægekapacitet, og i Aalborg kommune har 40 praksis (82%) 

afholdt mere end 20 videokonsultationer per lægekapacitet. I Brønderslev kommune har syv 

praksis (78%) afholdt mere end 20 videokonsultationer per lægekapacitet. 

 

I Vesthimmerland har fem praksis (71%) afholdt mere end 20 videokonsultationer per praksis, 

ni praksis i Thisted kommune (69%) og tre praksis i Jammerbugt kommune (60%) har afholdt 

mere end 20 videokonsultationer per praksis. 

Til sidst har syv praksis i Frederikshavn kommune (37%) afholdt mere end 20 

videokonsultationer per praksis. 
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Figur 3: Andel af praksis med mere end 20 videokonsultationer per kapacitet 

 
I figur 3 præsenterer de blå søjler andelen af praksis med mere end 20 videokonsultationer per 

lægekapacitet fordelt i henhold til de nordjyske kommuner, imens den røde linje præsenterer andelen 

af praksis med mere end 20 videokonsultationer per lægekapacitet for praksis i Region Nordjylland. 

 

Opsummering: 

• 74% af praksis i Region Nordjylland har afholdt mere end 20 videokonsultationer per 

lægekapacitet 

• I seks kommuner har 78-100% af praksis afholdt mere end 20 videokonsultationer per 

lægekapacitet 

• I tre kommuner har 60-71% af praksis afholdt mere end 20 videokonsultationer per 

lægekapacitet 

• I en kommune har 37% af praksis afholdt mere end 20 videokonsultationer per praksis. 

 

2.2.3 Sammenhæng mellem median for antal videokonsultationer/ 

lægekapacitet og andelen af praksis med 20< videokonsultationer 

Figur 4 præsenterer sammenhængen mellem medianen for antallet af videokonsultationer 

per lægekapacitet og andelen af praksis med mere end 20 videokonsultationer opgjort på 

tværs af Region Nordjylland og fordelt på kommuner. Sammenhængen mellem median for 

antallet af videokonsultationer per lægekapacitet og andelen af praksis med mere end 20 

videokonsultationer per lægekapacitet kan pege på, hvorvidt et højt antal af 

videokonsultationer blandt praksis i en kommune også medfører en bred udbredelse af brug 

af videokonsultationer blandt praksis i en kommune. 

Jf. figur 4 er der nogle tilfælde, hvor medianen for antallet af videokonsultationer per 

lægekapacitet og andelen af praksis med mere end 20 videokonsultationer per 

lægekapacitet begge er relativt høje eller relativt lave.  

Dette er eksempelvis tilfældet for praksis placeret i Morsø kommune, hvor medianen for 

antallet af videokonsultationer per lægekapacitet i praksis og andelen af praksis med mere 

end 20 videokonsultationer per lægekapacitet er henholdsvis 84 og 100%, hvilket er relativt 

højt i forhold til tilsvarende tal for de øvrige nordjyske kommuner.  
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Det er ligeledes tilfældet for praksis i Frederikshavn kommune, hvor medianen for antallet af 

videokonsultationer per lægekapacitet i praksis er 12, og 37% af praksis har afholdt mere end 

20 videokonsultationer i perioden, hvilket er relativt lavt i sammenligning med tilsvarende tal 

for praksis i de øvrige nordjyske kommuner. 

Samtidig er der tilfælde, hvor der ikke lader til at være sammenhæng mellem medianen for 

antallet af videokonsultationer per lægekapacitet i praksis og andelen af praksis med mere 

end 20 videokonsultationer per lægekapacitet.  

Således er median for antallet af videokonsultation per lægekapacitet i praksis i Brønderslev 

42, hvilket er i den lave ende sammenlignet med tilsvarende tal for de øvrige nordjyske 

kommuner, og andelen af praksis med mere end 20 videokonsultationer per lægekapacitet 

er 78%, hvilket er relativt højt.  

Det samme gælder i Rebild kommune, hvor medianen for antallet af videokonsultationer per 

lægekapacitet i praksis er 40, og andelen af praksis med mere end 20 videokonsultationer 

per lægekapacitet i Rebild kommune 86%. 

Det sidste eksempel i denne forbindelse er i Vesthimmerland kommune, hvor der er afholdt 

156 videokonsultationer per lægekapacitet i praksis, og samtidig er andelen af praksis med 

mere end 20 videokonsultationer 71%, som ikke nødvendigvis er en lav andel men heller ikke 

en relativt høj andel. 

Figur 4: Median for antal videokonsultationer/ lægekapacitet og praksis med 20< 

videokonsultationer 

 
De blå søjler præsenterer medianen for antallet af videokonsultationer per lægekapacitet i praksis som 

præsenteret i afsnit 2.2.1, og den røde kurve præsenterer andelen af praksis med mere end 20 

videokonsultationer per lægekapacitet, som præsenteret i afsnit 2.2.2.  

 

Når man læser figur 4, skal man være opmærksom på, at der i de enkelte kommuner kan 

være relativt få praksis, hvorfor procentandelen hurtigt kan rykke sig. Samtidig kan der ikke 

konkluderes på dette grundlag, at der er en sammenhæng mellem medianen for antallet af 

videokonsultationer per lægekapacitet i praksis og andelen af praksis med mere end 20 

videokonsultationer per lægekapacitet.  

Dette betyder, at man ikke umiddelbart kan sige, at videokonsultation er udbredt blandt 

praksis i en kommune, fordi der afholdes relativt mange videokonsultationer per 

lægekapacitet set i forhold til øvrige nordjyske kommuner. 
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2.2.4 Brugen af videokonsultation og Størrelsen af praksis 

Figur 5 præsenterer antallet af videokonsultationer per lægekapacitet fordelt på antallet af 

lægekapaciteter i praksis, og andel af den samlede mængde praksis, der har afholdt 

videokonsultationer i forhold til størrelsen på praksis. 

Størrelsen på praksis er identificeret på baggrund af antallet af lægekapaciteter i praksis. 

• Praksis med én lægekapacitet (69 praksis) 

• Praksis med 2-3 lægekapaciteter (51 praksis) 

• Praksis med fire lægekapaciteter eller flere (23 praksis). 

 

I det følgende er data vedrørende antal videokonsultationer per lægekapacitet gjort op 

efter det gennemsnitlige antal videokonsultationer per lægekapacitet i hver af ovenstående 

kategorier. Videokonsultation per lægekapacitet er gjort op på antallet af 

videokonsultationer fordelt på antallet af lægekapaciteter tilknyttet de praksis, hvor 

videokonsultation er afholdt. 

I alt er der afholdt 97 videokonsultationer per lægekapacitet i almen praksis i Nordjylland. 

 

I 60 praksis (87%) med én lægekapacitet er der afholdt 100 videokonsultationer per 

lægekapacitet. I praksis med to eller tre lægekapaciteter er der afholdt 100 

videokonsultationer per lægekapacitet i 50 praksis (98%). I praksis med fire lægekapaciteter 

eller derover er der foretaget 91 videokonsultationer per lægekapacitet i gennemsnit i 23 

praksis (100%) i kategorien. 

 

Videokonsultation kan have den smalleste udbredelse blandt praksis med én lægekapacitet. 

Samtidig kan det tyde på, at der afholdes lige så mange videokonsultationer som i praksis 

med to-tre lægekapaciteter i de praksis med én lægekapaciteter, hvor der afholdes 

videokonsultationer. 

Til sidst afholdes der relativt færrest videokonsultationer per lægekapacitet i praksis med fire 

lægekapaciteter eller derover, imens alle praksis i kategorien anvender videokonsultation. 
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Figur 5: Brug af videokonsultation fordelt på praksis efter antal lægekapaciteter 

 
I figur 5 præsenterer de blå søjler gennemsnittet for antallet af videokonsultationer per lægekapacitet, 

imens den røde kurve præsenterer andelen af praksis, som anvender videokonsultation afhængig af 

praksis’ størrelse. 

 

Opsummering: 

• Videokonsultation er mindst udbredt blandt praksis med én lægekapacitet, hvor 

videokonsultation avendes i 87% af praksis. Samtidig er gennemsnittet for antallet af 

videokonsultation per lægekapacitet blandt de praksis med én lægekapacitet, der 

anvender videokonsultation lige så højt, som for praksis med to til tre lægekapaciteter. 

Således er der afholdt 100 videokonsultation per lægekapacitet i disse praksis. 

• Videokonsultation er mest udbredt blandt praksis med to til tre lægekapaciteter, hvor 98% 

af praksis anvender videokonsultationer. Blandt praksis med to til tre lægekapaciteter, der 

anvender videokonsultation, er der afholdt 100 videokonsultationer per lægekapacitet i 

gennemsnit. 

 

2.2.5 Brugen af videokonsultation og praksisformer 

Figur 6 præsenterer omfanget af brugen af videokonsultation fordelt på praksisformer.  

 

I 62 enkeltpraksis (87%) afholdes der 98 videokonsultationer per 70 lægekapaciteter, og i 67 

kompagniskabspraksis (99%) foretages der 95 videokonsultationer per 206 lægekapaciteter. 

 

I Nordjyllands tre delepraksis og ene licenspraksis afholdes der henholdsvis 63 og 198 

videokonsultationer per lægekapacitet. Her skal læseren være opmærksom på, at der kun er 

de tre delepraksis og den ene licenspraksis i Nordjylland, så repræsentativiteten er 

begrænset. 
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Figur 6: Brugen af videokonsultation fordelt på praksisformer 

 
Den røde kurve i figur 6 præsenterer andelen af praksis, der anvender videokonsultation både i alt og 

fordelt på de forskellige praksisformer. De blå søjler præsenterer antallet af videokonsultationer per 

lægekapacitet fordelt på lægekapaciteter tilknyttet de praksis, der anvender videokonsultation. 

 

Opsummering 

• Bortset fra den ene licensklinik er videokonsultation mest udbredt i kompagniskabspraksis, 

hvor 99% af kompagniskabspraksis anvender videokonsultation, og der afholdes 95 

videokonsultationer per lægekapacitet i gennemsnit i de praksis, hvor videokonsultation 

anvendes.  

• Videokonsultation er ligeledes relativt udbredt i enkeltpraksis om end lidt færre praksis 

anvender det. Således anvender 87% af praksis videokonsultation, og de 

lægekapaciteter, der er tilknyttet disse praksis, afholder i gennemsnit 98 

videokonsultation. 

 

2.3 Brugen af Incendiums SMS-video løsning 

Figur 7 præsenterer omfanget af brug af opkald via Incendiums SMS-video løsning. Data er 

indhentet fra d. 17. marts – 15. september 2020 og præsenteres på dagsbasis.  

Læseren skal være opmærksom på, at data inkluderer samtlige vellykkede opkald med 

Incendiums SMS-video løsning. Dette medfører en sandsynlighed for, at data inkluderer et 

antal testopkald fra brugerne, hvor der ikke er foretaget en videokonsultation.  

Desuden har det ikke været muligt at frasortere i forhold til praksisformer, hvilket medfører, at 

de følgende tal inkluderer opkald fra regions- og udbudsklinikker. 

 

Der er oprettet 326 brugere fordelt på 113 praksis i almen praksis i Nordjylland. Dette svarer til, 

at der er en bruger med en profil til Incendiums SMS-video løsning tilknyttet 72 % af klinikkerne. 

Der er foretaget 12.752 opkald med Incendiums SMS-videoløsning i almen praksis i Nordjylland 

i perioden. 

 

Der er foretaget flest opkald i begyndelsen af perioden. Således er der foretaget 5093 SMS-

video opkald i almen praksis i Nordjylland i marts 2020 fra d. 17. marts og frem til udgangen af 

måneden med imellem 386 på dagen med færrest opkald og 552 opkald på dagen med 

flest opkald. Til sammenligning er der foretaget 3866 SMS-video opkald i hele april måned 
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med 109 opkald på dagen med færrest opkald (d. 30. april) og 347 opkald på dagen med 

flest opkald (d. 1. april). 

 

I august måned er der foretaget 624 opkald med SMS-video løsningen, hvor der henholdsvis 

d. 31. august er foretaget 48 opkald og 12 opkald d. 12. august. I første halvdel af september 

er der foretaget 324 opkald. Den dag med flest opkald er der foretaget 38 opkald, og der er 

foretaget 20 opkald den dag med færrest opkald i september. 

Siden slutningen af juni ser antallet af opkald ved hjælp af Incendiums SMS-video løsning ud 

til at stagnere. Således er der i juni måned foretaget 39 opkald i gennemsnit i almen praksis 

per åbningsdag, 26 opkald per åbningsdag i juli, og 30 opkald/ åbningsdag i henholdsvis 

august og september. 

 

Figur 7: Omfang af opkald i almen praksis i Nordjylland vha. Incendiums SMS-video løsning 

 
I figur 7 illustrerer de blå søjler antallet af opkald med Incendiums SMS-video løsning på daglig basis fra 

d. 17. marts 2020 til d. 15. september 2020. 

 

Opsummering: 

• 72% af praksis har en profil tilknyttet Incendiums SMS-video løsning 

• Der er foretaget 12.752 opkald med Incendiums SMS-video løsning 

• De fleste opkald er foretaget marts og april måned 

• Siden slutningen af juni og frem til d. 15. september 2020 er brugen af opkald med 

Incendiums SMS-video løsning stagneret på gennemsnitligt 26 opkald i juli, og 30 opkald 

med Incendiums SMS-video løsning i henholdsvis august og september. 
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3 Oplevelsen af brugen af videokonsultation i almen 

praksis 

Det følgende omhandler oplevelsen af brugen af videokonsultation i almen praksis i 

Nordjylland og baseres på en survey foretaget blandt almen praksis i Nordjylland. Se afsnit 

1.2.2. Afsnit undersøger oplevelsen af videokonsultation i forhold til egnede situationer, 

betydning af videokonsultation, kontakttyper, teknisk kvalitet og forventede fremadrettede 

brug af videokonsultation. 

 

57 af informanterne er praktiserende læger (84%). De resterende informanter er 

uddannelseslæger (7/10%), lægesekretærer (2/3%) og sygeplejersker (2/3%).  

 

63 af informanterne (93%) har foretaget mere end fem videokonsultationer, og 56 af 

informanterne (82%) er kommet i gang med at bruge videokonsultation i forbindelse med 

coronakrisen. 

 

I spørgeskemaundersøgelsen er almen praksis i Nordjylland blevet spurgt til hvilken løsning, de 

bruger mest. I den forbindelse svarer informanterne i spørgeskemaundersøgelsen, at de 

overvejende bruger Incendiums SMS-video løsning og Min læge-app. Således anvender 

henholdsvis 24 (35%) og 36 informanter (53%) mest disse to løsninger.  

 

Figur 8: Mest anvendte løsninger til videokonsultation i almen praksis i Nordjylland 

 
I figur 8 præsenteres informanternes tilkendegivelse af hvilken videoløsning, de anvender mest til 

videokonsultation. 

 

Opsummering: 

• 84% af informanterne er praktiserende læger 

• 93% af informanterne har foretaget mere end fem videokonsultationer 

• Informanterne anvender primært Min læge-app og Incendiums SMS-video løsning 
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3.1 Egnede situationer 

I dette afsnit præsenteres først informanternes besvarelser i forhold til hvilke situationer, de 

oplever som egnede til videokonsultationer. Derefter undersøges hvilke situationer, som 

informanterne finder egnede til videokonsultation i forhold til om, de anvender henholdsvis 

Incendiums SMS-video løsning eller Min læge-app mest. Til sidst opsummeres afsnit 3.1 samlet. 

3.1.1 Egnede situationer generelt 

Informanterne er blevet bedt sætte kryds ud for en række situationer, som de har fundet 

egnede til videokonsultation. Jf. figur 9 kan videokonsultation være egnet i en række 

situationer, og der er ikke én situation, der som sådan skiller sig ud.  

47 informanter (69%) har sat kryds ved situationer, hvor patienten har svært ved at komme til 

lægehuset. Dette er den situation, som flest informanter har angivet som egnet til 

videokonsultation.  

Situationer vedrørende en form for opfølgning går igen som egnede situationer. 

Således har 42 informanter (62%) angivet, at de finder videokonsultation egnet ved 

opfølgning med sygemeldt patient, og det samme gælder ved opfølgning på en kendt 

problemstilling. Derefter har 40 informanter (59%) angivet, at opfølgning med patienter med 

psykisk sygdom er en egnet situation.  

Samtidig viser resultaterne, at yderligere tre situationer, som også forholder sig til et 

igangværende forløb angives som egnede til videokonsultation i relativt stort omfang. 

Således har 33 informanter (49%) sat kryds ved orientering om prøveresultater som egnet 

situation, og 35 informanter (51%) har svaret, at videokonsultation er egnet til kontrol med 

patient med kronisk sygdom. 34 informanter (50%) har angivet, at videokonsultation egner sig 

til akutte problemstillinger. 

I den ende, hvor færrest informanter har angivet situationer som egnede finder vi situationer 

som ved spørgsmål om recepter, medicin og bivirkninger (25 informanter/ 37%). Når det 

drejer sig om en patient i hjemmet via 3. person (hjemmepleje eller lignende), en patient på 

plejehjem via 3. person og ved lægeerklæringer svarer 20 informanter (29%), at disse 

situationer er egnede til videokonsultation. 

Til sidst har 12 informanter (18%) angivet ’andet’ som svarkategori. I disse tilfælde omhandler 

informanternes begrundelse for at sætte kryds i ’andet’ elementer som, at kommunikation 

går tabt i forhold til en fremmødekonsultation, at det meste kan klares ved en 

telefonkonsultation, når det ikke behøver være en fremmødekonsultation, og at der er nogle 

tekniske udfordringer. 
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Figur 9: Egnede situationer til videokonsultation 

 
De blå bjælker i figur 9 præsenterer andelen af informanter, som har tilkendegivet, at de finder de 

givne situationer egnede. Informanterne har kunne sætte angiver flere situationer som egnede. 

 

3.1.2 Egnede situationer fordelt på løsning til videokonsultation 

I det følgende afsnit er besvarelserne baseret på hvilke situationer, der opleves som egnede 

til videokonsultation for informanter, som anvender Incendium mest og informanter, der 

anvender Min læge-app mest. 

 

I den forbindelse skal læseren være opmærksom på, at spørgeskemaundersøgelsen 

indeholder 24 besvarelser fra informanter, der anvender Incendium mest, og der er 36 

besvarelser fra informanter, der anvender Min læge-app mest. Med så få besvarelser knyttet 

til disse to løsninger, skal resultaterne naturligvis tages med forbehold.  

 

Blandt informanter, der anvender Incendiums løsning mest, angiver flest informanter, at 

videokonsultation egner sig i situationer, hvor patienten har svært ved at komme til 

lægehuset (20 informanter/ 83%), og dernæst ved akutte problemstillinger (19 informanter/ 

79%). Således finder relativt mange informanter, som anvender Incendium mest, at 

videokonsultation egner sig til akutte problemstillinger i forhold til det generelle billede af 

egnede situationer til videokonsultation præsenteret ovenfor, hvor kun ca. halvdelen af den 

samlede gruppe af informanter angiver akutte problemstillinger som egnet til 

videokonsultation. 
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Derudover tegner der sig nogenlunde det samme billede som ved figur 9, hvor opfølgning i 

forskellige sammenhænge lader til at kendetegne situationer, som flest informanter finder 

egnede til videokonsultation. 

 

Figur 10: Egnede situationer til videokonsultation – informanter som anvender SMS-video 

løsning mest 

 
De blå dele af bjælkerne i figur 10 illustrerer situationer, som informanter, der anvender Incendiums SMS-

video løsning mest, finder egnede til videokonsultation. Den røde del af bjælken er andelen af 

informanter, der anvender Incendiums SMS-video løsning mest, som ikke har angivet den givne situation 

som egnet til videokonsultation. 

 

Figur 11 nedenfor præsenterer de situationer, som informanter, der anvender Min læge-app 

mest. Figuren bliver ikke gennemgået i detaljer, da den minder meget om figur 9, som 

præsenterer det generelle billede af, hvad informanterne finder egnede situationer til 

videokonsultation.  

 

Til sammenligning med besvarelser fra informanter, der anvender Incendium mest, hvor 79% 

oplever akutte problemstillinger som egnet til videokonsultation, er det relevant at lægge 

mærke til, at blandt informanter, der anvender Min læge-app mest, angiver 17 informanter 

(47%) at situationer vedr. akutte problemstillinger er egnet til videokonsultationer, hvilket i 

højere grad ligner resultaterne fra det generelle billede af egnede situationer for 

videokonsultation. 

 

 

 

 

 

0

4

20

8

5

8

12

14

19

13

15

14

17

24

20

4

16

19

16

12

10

5

11

9

10

7

I N G E N  S I T U A T I O N E R

A N D E T

N Å R  P A T I E N T E R  H A R  S V Æ R T  V E D  A T  K O M M E  T I L  
L Æ G E H U S E T

V E D  L Æ G E E R K L Æ R I N G E R

V E D  S P Ø R G S M Å L  O M  R E C E P T E R ,  M E D I C I N  O G  
B I V I R K N I N G E R

P A T I E N T  I  H J E M M E T  V I A  3 .  P E R S O N  ( H J E M M E P L E J E  
E L L E R  L I G N E N D E )

P A T I E N T  P Å  P L E J E H J E M  V I A  3 .  P E R S O N

V E D  O P F Ø L G N I N G  P Å  K E N D T  P R O B L E M S T I L L I N G

V E D  A K U T  P R O B L E M S T I L L I N G

V E D  O R I E N T E R I N G  O M  P R Ø V E R E S U L T A T E R

V E D  O P F Ø L G N I N G  M E D  P A T I E N T  M E D  P S Y K I S K  S Y G D O M

V E D  K O N T R O L  M E D  P A T I E N T  M E D  K R O N I S K  S Y G D O M

V E D  O P F Ø L G N I N G  M E D  S Y G E M E L D T  P A T I E N T

Egnede situationer ved Incendium Ikke angivet som egnet



 

  
____________________________________________________________________________________________________________________________

  
 

 

Side 21/33 

 

Figur 11: Egnede situationer til videokonsultation – informanter som anvender Min læge-app 

mest 

 
De blå dele af bjælkerne i figur 11 illustrerer situationer, som informanter, der anvender Min læge-app 

mest, finder egnede til videokonsultation. Den røde del af bjælken er andelen af informanter, der 

anvender Min læge-app mest, som ikke har angivet den givne situation som egnet til videokonsultation. 

 

Følgende pointer kan uddrages af afsnit 3.1: 

• En række forskellige situationer kan være egnet til videokonsultation 

• Flest informanter finder situationer, hvor patienten ikke kan komme til lægehuset egnet til 

videokonsultation 

• Generelt finder mange informanter situationer vedr. forskellige former for opfølgning 

egnet til videokonsultation 

• Flere informanter, der mest anvender Incendium til videokonsultation, finder akutte 

problemstillinger egnet til videokonsultation i forhold til resultater fra den samlede 

mængde af informanter. 
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3.2 Kendetegn ved videokonsultation 

Informanterne er blev spurgt til deres oplevelse af videokonsultation i forhold til en række 

kendetegn. Se figur 12. 

 

I spørgeskemaet er informanterne præsenteret for svarkategorier, som i højere grad er 

målrettet de enkelte kendetegn fx økonomisk gevinst/øgede økonomiske udgifter/ingen 

betydning eller øget efterspørgsel fra raske patienter/mindre efterspørgsel fra raske 

patienter/ingen betydning.  

I figur 12 er informanternes besvarelser præsenteret med udgangspunkt i hvorvidt informanter 

har angivet, at der er sket en forbedring, en forværring eller ingen ændring. Dette medfører, 

at vi har fortolket hvorvidt besvarelserne er en forbedring eller en forværring. 

 

De forskellige kendetegn kan inddeles i tre forskellige grupper.  

3. Den første gruppe er kendetegn, hvor informanterne svarer relativt entydigt på, at der 

enten er en forbedring, en forværring eller ingen betydning i forhold til det enkelte 

kendetegn og brugen af videokonsultation.  

4. Den anden gruppe er kendetegn, hvor informanterne svarer relativt entydigt på, at den 

ene svarkategori ikke er relevant, men fordeler sig mellem de to øvrige svarkategorier.  

5. Den tredje og sidste gruppe er kendetegn, hvor informanterne ikke har svaret entydigt. 

 

Den først gruppe, hvor informanterne svarer relativt entydigt forholder sig til kendetegn som:  

• Fleksibilitet 

• videokonsultation i forhold til telefonkonsultation. 

Informanterne svarer relativt entydigt på, at videokonsultation medfører øget fleksibilitet. 

Således svarer 57 informanter (84%), at videokonsultation øger fleksibiliteten. Samtidig svarer 

syv informanter (10%), at videokonsultation medfører mindre fleksibilitet, og fire (6%) svarer, at 

videokonsultation ikke har betydning for fleksibiliteten. 

Informanterne angiver ligeledes relativt entydigt, at videokonsultation er en forbedring i 

forhold til telefonkonsultation. Således svarer 48 informanter (71%), at videokonsultation er 

bedre end telefonkonsultation, og 5 (7%) svarer, at videokonsultation er dårligere end 

telefonkonsultation. 15 informanter (22%) svarer, at videokonsultation ikke har betydning i 

forhold til telefonkonsultation. 

 

Derudover antyder informanternes besvarelser en lignende sammenhæng ved kendetegn, 

hvor mønstret dog ikke er helt lige så klart. Samtidig er det tilstrækkeligt defineret til, at det er 

relevant at nævne i denne sammenhæng. Disse kendetegn er følgende: 

• efterspørgsel fra syge patienter 

• patientsikkerhed. 

44 informanter (65%) svarer, at videokonsultation ikke har betydning for efterspørgslen fra 

syge patienter, imens 13 informanter (19%) oplever, at der er en øget efterspørgsel fra syge 

patienter, og 11 informanter (16%) oplever, at der er mindre efterspørgsel fra syge patienter. 

38 informanter (56%) angiver, at videokonsultation ikke har betydning for patientsikkerheden. 

20 informanter (29%) oplever, at videokonsultation øger patientsikkerheden, imens 11 (16%) 

oplever, at patientsikkerheden forværres. 
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I den anden gruppe, hvor informanternes besvarelser peger på, at en af svarkategorierne er 

mindre relevant end de to øvrige svarkategorier findes følgende kendetegn: 

• videokonsultation og økonomi 

• efterspørgsel fra raske patienter 

• kommunikation ved videokonsultation. 

 

31 informanter (46%) angiver, at de oplever en øget efterspørgsel fra raske patienter, og 35 

(52%) svarer, at videokonsultation ikke har betydning for efterspørgslen fra raske patienter. I 

dette tilfælde angiver kun 2 informanter (3%), at de oplever mindre efterspørgsel fra raske 

patienter. 

27 informanter (40%) oplever en økonomisk gevinst ved brugen af videokonsultation, og 35 

informanter (52%) oplever ikke, at videokonsultation har betydning for økonomien. Samtidig 

angiver 7 informanter (10%), at videokonsultation medfører øgede økonomiske udgifter. 

Det sidste kendetegn ved videokonsultation i denne gruppe er kommunikation. Således 

oplever 10 informanter (15%) en bedre kommunikation ved brugen af videokonsultation, 

imens henholdsvis 28 (41%) og 30 informanter (44%) angiver, at de oplever enten dårligere 

kommunikation ved videokonsultation, eller at videokonsultation ikke har betydning for 

kommunikationen. 

 

Den sidste gruppe af kendetegn, hvor informanterne ikke svarer entydigt. Denne gruppe 

inkluderer informanternes oplevelse af følgende kendetegn: 

• den sundhedsfaglige kvalitet 

• tidsforbrug. 

31 informanter (46%) angiver, at videokonsultation ikke har betydning for den 

sundhedsfaglige kvalitet, imens 18 informanter (27%) angiver, at det øger den 

sundhedsfaglige kvalitet, og 19 (29%) mener, at det forværrer den sundhedsfaglige kvalitet.  

27 informanter (40%) angiver, at videokonsultation er tidsbesparende, og 26 informanter (38%) 

mener, at videokonsultation øger tidsforbruget. 15 informanter (22%) angiver, at 

videokonsultation ikke har betydning for tidsforbruget. 

I begge disse tilfælde kan der argumenteres for, at de kan falde under en af de to øvrige 

grupper, hvor informanterne enten oplever, at videokonsultation ikke har betydning for den 

sundhedsfaglige kvalitet, eller at de i mindre grad svarer, at videokonsultation har betydning 

for tidsforbruget. Da variationen i informanternes svarangivelser ikke er større, er de placeret i 

denne gruppe. 
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Figur 12: Kendetegn ved videokonsultation 

 
I figur 12 illustrerer informanternes tilkendegivelse af, hvad der kendetegner brugen af videokonsultation 

i praksis. De blå dele af bjælkerne illustrerer andelen af informanter, som har angivet en forbedring ved 

videokonsultation, de røde dele af bjælkerne illustrerer informanter, som har angivet, at de oplever en 

forværring. De grønne dele af bjælkerne illustrerer andelen af informanter, som har angivet at brugen 

af videokonsultation ikke har betydning for det pågældende kendetegn. 

 

For at opsummere hvordan informanterne oplever en række kendetegn i forhold til brugen af 

videokonsultation uddrages følgende pointer: 

• Informanterne oplever øget fleksibilitet ved brugen af videokonsultation 

• Informanterne oplever, at videokonsultation er bedre end telefonkonsultation. 
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3.3 Videokonsultation og øvrige kontakttyper 

Figur 13 præsenterer hvilken type konsultation, videokonsultation typisk står i stedet for. 52 

informanter (76%) angiver, at videokonsultation typisk står i stedet for en 

fremmødekonsultation, og 10 informanter (15%) svarer, at videokonsultation typisk står i stedet 

for telefonkonsultation. To informanter (3%) siger, at det typisk står i stedet for e-

mailkonsultation, og en (1%) angiver, at det typisk står i stedet for et sygebesøg. Tre (3%) 

svarer, at videokonsultation står i stedet for noget andet. 

 

Figur 13: Kontakttyper 

 
Figur 13 præsenterer de typer af kontakt med patienter, som videokonsultation typisk står i stedet for. 

 

Figur 14 præsenterer informanternes behov for at supplere videokonsultation med 

fremmødekonsultation. Fem informanter (7%) svarer, at de ofte har behov for at supplere en 

videokonsultation med en fremmødekonsultation, og 43 informanter (63%) siger, at de nogle 

gange har behov for at supplere en videokonsultation med en fremmødekonsultation. 19 

informanter (27%) siger, at de sjældent har behov for at supplere en videokonsultation med 

en fremmødekonsultation. En informant ved ikke, hvor ofte de har behov for at supplere en 

videokonsultation med en fremmødekonsultation. 

 

En informant angiver, at vedkommende følger op på en fremmødekonsultation med en 

videokonsultation hver gang. Fire informanter (6%) svarer, at de ofte følger op på en 

fremmødekonsultation med en videokonsultation, og 35 informanter (51%) angiver, at de 

nogle gange følger op på en fremmødekonsultation med en videokonsultation. 15 

informanter (22%) angiver, at de sjældent følger op på en fremmødekonsultation med en 

videokonsultation, og ti informanter (15%) følger aldrig op på en fremmødekonsultation med 

en videokonsultation. En informant ved ikke, hvor ofte vedkommende følger op på en 

fremmødekonsultation med en videokonsultation. 

 

Figur 14: Forholdet mellem videokonsultation og fremmødekonsultation 

 
Figur 14 præsenterer, hvordan informanterne har svaret i forhold til deres behov for at supplere en 

videokonsultation med en fremmødekonsultation og deres behov for at supplere en 

fremmødekonsultation med en videokonsultation. 
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Af det foregående kan følgende konkluderes: 

• Videokonsultation har i perioden typisk stået i stedet fremmødekonsultation 

• 63% af informanterne supplerer nogle gange en videokonsultation med en 

fremmødekonsultation 

• 51% af informanterne følger nogle gange op på en fremmødekonsultation med en 

videokonsultation. 

3.4 Teknisk kvalitet ved videokonsultation 

Figur 15 præsenterer informanternes oplevelse af nemheden ved at bruge videokonsultation. 

 

I det følgende anvendes svarkategorien ’hverken eller’ i relativt stort omfang af 

informanterne. Det betyder, at relativt mange informanter ikke har forholdt sig til spørgsmålet.  

 

17 informanter (26%) oplever, at det i meget høj grad er nemt for dem at betjene udstyr til 

videokonsultation, imens 36 informanter (53%) angiver, at det i høj grad er nemt for dem at 

betjene udstyr til videokonsultation. Det betyder, at 79% af informanter enten i meget høj 

grad eller i høj grad oplever, at det er nemt at betjene udstyr til videokonsultation. Ti 

informanter (15%) angiver ’hverken eller’ som svar hvorvidt det er nemt for dem at betjene 

udstyr til videokonsultation. Fire informanter svarer, at det i mindre grad eller slet ikke er nemt 

for dem at betjene udstyr til videokonsultation. 

 

Kun to informanter oplever, at det i meget høj grad er nemt for patienterne at bruge 

videokonsultation, og 27 informanter (40%) oplever, at det i høj grad er nemt for patienterne 

at bruge videokonsultation. Det vil sige, at 43% af informanterne i meget høj grad eller i høj 

grad er nemt for patienterne at bruge videokonsultation. 22 informanter (32%) svarer, at de 

hverken eller oplever, at det er nemt for patienterne at bruge videokonsultation, og 17 

informanter (25%) oplever i mindre grad, at det er nemt for patienterne at bruge 

videokonsultation. 

 

Figur 15: Nemhed ved betjening af udstyr til videokonsultation 

 
Figur 15 præsenterer informanternes oplevelse af, hvor nemt det er for dem selv at betjene udstyr til 

videokonsultation, og hvor nemt det er for patienterne. 

 

Figur 16 præsenterer informanternes oplevelse af billed- og lydkvaliteten ved brug af 

videokonsultation. To informanter angiver, at billedkvaliteten typisk er meget god, imens 32 

informanter (49%) svarer, at den typisk er god. 15 informanter (22%) svarer, at billedkvaliteten 

hverken eller typisk er god, og 17 informanter (25%) angiver, at billedkvaliteten typisk er dårlig. 

 

Tre informanter svarer, at lydkvaliteten typisk er meget god, og 46 (68%) informanter angiver 

lydkvaliteten som god. 14 af informanterne (20%) svarer hverken eller til hvordan lydkvaliteten 

typisk er, og fem svarer, at lydkvaliteten typisk er dårlig. 
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Figur 16: Billed- og lydkvalitet 

 
Figur 16 præsenterer informanternes oplevelse af billede- og lydkvalitet. 

 

Af dette afsnit kan opsummeres, at: 

• 79% af informanterne angiver, at det i meget høj grad er nemt for dem at betjene udstyr 

til videokonsultation 

• 43% af informanterne oplever, at det i meget høj grad eller i høj grad er nemt for 

patienterne at bruge videokonsultation 

• 53% af informanterne oplever, at billedkvaliteten er meget god eller god 

• 72% af informanterne angiver, at lydkvaliteten er meget god eller god. 

 

3.5 Fremadrettet brug af videokonsultation 

12 informanter (21%) forventer i meget høj grad fortsat at tilbyde videokonsultation, når 

coronakrisen er overstået, og 24 informanter (35%) forventer i høj grad fortsat at tilbyde 

videokonsultation. 18 informanter (26%) forventer hverken eller at tilbyde videokonsultation, 

og ti informanter (15%) forventer i mindre grad fortsat at tilbyde videokonsultation, når 

coronakrisen er overstået. To informanter svarer, at de slet ikke forventer fortsat at tilbyde 

videokonsultation. 

 

Figur 17: Forventninger til fortsat brug af videokonsultation 

 

 
Figur 17 præsenterer informanternes forventninger til hvorvidt de forventer at anvende 

videokonsultation efter, at situationen vedrørende coronavirus er overstået. 

 

Ud af de informanter, som svarer, at de i et omfang forventer fortsat at tilbyde 

videokonsultation efter coronakrisen, har 34 informanter svaret på i hvilket omfang, de 

forventer dette.  

Ud af dem svarer ni, at de forventer at tilbyde videokonsultation dagligt, og 19 angiver, at de 

forventer at anvende videokonsultation ugentligt. Fire informanter forventer at tilbyde 

videokonsultation månedligt, en svarer, at vedkommende forventer at tilbyde 

videokonsultation sjældnere. En informant ved ikke i hvilket omfang, vedkommende forventer 

at anvende videokonsultation. 
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Figur 18: Forventet omfang af brug af videokonsultation efter coronakrisen 

 
Figur 18 præsenterer i hvilket omfang de informanter, som forventer at anvende videokonsultation efter, 

at coronakrisen er overstået forventer at anvende videokonsultation fremadrettet. 

 

Opsummering: 

• 56% af informanterne forventer i meget høj grad eller i høj grad at anvende 

videokonsultation efter, at coronakrisen er overstået 
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4 Videokonsultation eller ej 

Som nævnt i afsnit 1.1 om øvrige studier mener en arbejdsgruppe nedsat af IHI’s Leadership 

Alliance Group, at den traditionelle lægekonsultation er forældet, og der med fordel kan 

tænkes i sundhedsydelser, som foretages ved hjælp af teknologiske og internetbaserede 

løsninger.  

Ifølge denne arbejdsgruppe tager den traditionelle lægekonsultation kun hensyn til lægen 

og institutionen, imens videokonsultation er til fordel for patienterne, da videokonsultation 

medfører, at patienterne ikke skal bruge tid eller penge på at komme til lægehuset, og 

samtidig styrker videokonsultation tilgængeligheden til lægehuset. 

I flere af de øvrige studier præsenteret i afsnit 1.1 lægges der ligeledes vægt på fleksibilitet, 

tilgængelighed og mindre transport, hvilket kan understøtte arbejdsgruppen fra IHI’s 

Leadership Alliance group. I forlængelse af dette peger informanterne i nærværende 

brugerevaluering i afsnit 3.2 ligeledes i høj grad på, at videokonsultation øger fleksibiliteten. 

Samtidig er det sandsynligt, at den traditionelle lægekonsultations relevans i forhold til 

videokonsultation med fordel også kan inddrage parametre som sundhedsfaglig kvalitet, 

patientsikkerhed og meget andet end udelukkende fleksibilitet, transporttid og 

tilgængelighed. 

 

Flere af de øvrige rapporter præsenteret i afsnit 1.1 konkluderer i tråd med dette, at øget 

fleksibilitet, tilgængelighed og mindre transporttid ikke er det eneste af betydning i denne 

sammenhæng.  

Således er der i Norge lagt op til triageringsværktøj, som skal sikre, at videokonsultation kun 

erstatter konsultationer, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt at gennemføre 

videokonsultationerne digitalt.  

Samtidig peger læger i fokusgruppeinterview hos MedComs pilotprojekt på, at det er en 

forudsætning for en god videosamtale, at patient og læge kender hinanden i forvejen. De 

giver samtidig udtryk for, at videokonsultation samtidig er uegnet, når sygdommen kræver en 

objektiv undersøgelse, ved målinger og øvrige prøver samt ved komplekse problemstillinger, 

eller når patienten ikke er kognitivt velfungerende.  

Samtidig fremgår det af afsnit 3.1, at fælles for flere af de situationer, som flest informanter 

finder egnede, er, at det er opfølgning af forskellig art eller forudsætter en forudgående 

konsultation. Dette kan tyde på, at transporttid og transportudgifter ikke er det eneste, der 

har betydning for, at patienterne får den mest optimale konsultation. 

 

Således kan det være relevant at forholde sig lidt mere nuanceret til, hvorvidt den 

traditionelle lægekonsultation er forældet og bør afløses af andre internet- og/eller 

teknologiske løsninger af hensyn til rejseomkostninger og tidsforbrug. I forlængelse af det er 

det værd at bemærke, at der ikke er entydige besvarelser fra informanterne i Nord-KAPs 

brugerundersøgelser vedrørende en forbedret sundhedsfaglig kvalitet eller patientsikkerhed.  

 

Derfor kan det være hensigtsmæssigt at tilslutte sig øvrige rapporter og undersøgelser, der 

kalder på yderligere studier. I forlængelse af det, kan det også være interessant at forfølge 

studier, der kigger nærmere på den sundhedsfaglige kvalitet fra et alment medicinsk 

synspunkt og ikke kun holdningsbaserede studier. Dette vil bidrage til indsigt i brugen af 

videokonsultation i almen praksis’ betydning for den sundhedsfaglige kvalitet og 

patientsikkerhed og i forlængelse af det betydningen for patienternes helbredssituation. 

Derudover kan yderligere indsigt i patienternes oplevelse af bruge af videokonsultation 

ligeledes bidrage til et mere nuanceret billede af brugen af videokonsultation. 
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5. Opsummering 

I nærværende rapport er brugen af videokonsultation i forbindelse med coronavirus i 2020 

blev undersøgt fra Danmarks nedlukning d. 13. marts 2020 og frem til udgangen af oktober 

2020. Mere specifikt er omfanget af brugen af videokonsultation og oplevelsen af at bruge 

videokonsultation for læger og praksispersonale i almen praksis i Nordjylland undersøgt. 

 

Umiddelbart efter nedlukningen af Danmark fik almen praksis travlt med at implementere 

videokonsultation, så deres patienter kunne komme til lægen med en begrænset risiko for 

smitte. Nord-KAP understøttede denne proces ved først at oprette brugere Incendiums SMS-

video løsning for læger og praksispersonale i almen praksis og hjælpe dem i gang med at 

bruge det. Derefter påbegyndtes implementering af videokonsultation med Min-læge app. 

Dette medførte blandt andet, at Nord-KAP udleverede kamera og mikrofon til de praksis, der 

ønskede det. I den forbindelse har Nord-KAP udleveret 232 antal videoudstyr til 87 almen 

praksis i Nordjylland. Dette svarer til, at 55% af praksis har modtaget videoudstyr fra Nord-KAP. 

 

Øvrige undersøgelser af brugen af videokonsultation inkluderer tre undersøgelser vedrørende 

brugen af videokonsultation i Norge, en skotsk undersøgelse og en dansk undersøgelse 

foretaget af MedCom. Til sidst er der en artikel fra USA, hvor IHI’s Leadership Alliance 

bestående af ledere fra det amerikanske sundhedsvæsen, som mener at den traditionelle 

lægekonsultation er forældet. 

Disse udgivelser konkluderer alle, at fleksibilitet og tilgængelighed til lægen er en styrke ved 

brugen af videokonsultation. Samtidig peger hovedparten på, at der er behov for yderligere 

forskning om området. 

 

Data til denne rapport er indsamlet dels fra ydelsesregistret i Region Nordjylland, dels fra 

rapporter over opkald med Incendiums SMS-video løsning og dels ved survey i almen praksis i 

Nordjylland. 

Ved ydelsesregistret er der trukket data over ydelseskode 4436, som er videokonsultation, og 

ydelseskode 1003, som er en række specifikke konsultationstyper, som kan foretages via 

videokonsultation. Når lægen anvender ydelseskode 1003 sammen med ydelseskoden for 

den givne konsultationstype, betyder det, at konsultationen er foretaget via video. Disse data 

registreres på månedsbasis. Data er indsamlet fra d. 1. marts – 31. oktober 2020. 

Data fra Incendiums rapporter over opkald registreres på daglig basis, og data er inkluderet 

fra d. 17. marts – 15. september 2020. 

Dataindsamling ved survey er sendt ud via Nord-KAPs nyhedsmail, facebook og linkedin 

første gang i juni 2020 med remindere i begyndelsen af juli og sidste gang i midten af august 

før besvarelsen af spørgeskemaet blev lukket d. 24. august 2020. 68 besvarelser er inkluderet i 

nærværende rapport. Se afsnit 1.2 for uddybning af dataindsamling. 

 

I det følgende opsummeres først rapportens afsnit 2 om omfanget mønstre ved brug af 

videokonsultation og efterfølgende opsummeres rapportens afsnit 3 om oplevelsen af brugen 

af videokonsultation i almen praksis. 
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Brugen af videokonsultation 

Der er afholdt 27.965 videokonsultationer i almen praksis i Nordjylland siden d. 1. marts – 31. 

oktober 2020. 93% af almen praksis har afholdt videokonsultation i perioden, og der er afholdt 

flest i slutningen af marts og april 2020.  

 

Medianen for antal videokonsultationer per lægekapacitet på kommunebasis ligger mellem 

12 videokonsultationer per lægekapacitet i Frederikshavn kommune til 156 

videokonsultationer per lægekapacitet i Vesthimmerland kommune.  

 

Udover medianen for antal videokonsultationer per lægekapacitet i Vesthimmerland 

kommune er medianen for praksis i Morsø og Mariagerfjord kommune også relativt høje på 84 

og 82 videokonsultationer per lægekapacitet. 

 

I Hjørring og Aalborg kommune er medianen henholdsvis 70 og 60 videokonsultationer per 

lægekapacitet. I Thisted, Rebild og Brønderslev ligger medianen på 49, 44 og 42 

videokonsultationer per lægekapacitet. I Jammerbugt kommune er der afholdt 25 

videokonsultationer per lægekapacitet. 

 

74% af praksis i Region Nordjylland har afholdt mere end 20 videokonsultationer per 

lægekapacitet. I seks kommuner har 78-100% af praksis afholdt mere end 20 

videokonsultationer per lægekapacitet. I tre kommuner har 60-71% af praksis afholdt mere 

end 20 videokonsultationer per lægekapacitet. I en kommune har 37% af praksis afholdt 

mere end 20 videokonsultationer per praksis. 

 

Der er ikke umiddelbart en sammenhæng mellem kommuner, hvor medianen for antallet af 

videokonsultationer per lægekapacitet i praksis er høj, og kommuner hvor en stor andel af 

praksis har afholdt mere end 20 videokonsultationer per lægekapacitet. Dette betyder, at 

man ikke umiddelbart kan sige, at videokonsultation er udbredt blandt praksis i en kommune, 

fordi der afholdes relativt mange videokonsultationer per lægekapacitet set i forhold til 

øvrige nordjyske kommuner. 

Videokonsultation er mest udbredt blandt praksis med to til tre lægekapaciteter, hvor 98% af praksis 

anvender videokonsultationer. Blandt praksis med to til tre lægekapaciteter, der anvender 

videokonsultation, er der afholdt 100 videokonsultationer per lægekapacitet i gennemsnit. 

Videokonsultation er mindst udbredt blandt praksis med én lægekapacitet, hvor videokonsultation 

avendes i 87% af praksis. Samtidig er gennemsnittet for antallet af videokonsultation per lægekapacitet 

blandt de praksis med én lægekapacitet, der anvender videokonsultation lige så højt, som for praksis 

med to til tre lægekapaciteter. Således er der afholdt 100 videokonsultation per lægekapacitet i disse 

praksis. 

 

Bortset fra Nordjyllands ene licensklinik er videokonsultation mest udbredt i kompagniskabspraksis, hvor 

99% af kompagniskabspraksis anvender videokonsultation, og der afholdes 95 videokonsultationer per 

lægekapacitet i gennemsnit i de praksis, hvor videokonsultation anvendes.  

Videokonsultation er ligeledes relativt udbredt i enkeltpraksis om end lidt færre praksis anvender det. 

Således anvender 87% af praksis videokonsultation, og de lægekapaciteter, der er tilknyttet disse 

praksis, afholder i gennemsnit 98 videokonsultation. 

 

Når det kommer til Incendiums SMS-videoløsning har 72% af praksis en profil tilknyttet 

Incendiums SMS-video løsning. Der er foretaget 12.752 opkald med Incendiums SMS-video 
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løsning. De fleste opkald er foretaget i marts og april måned. Siden slutningen af juni og frem 

til d. 15. september 2020 er brugen af opkald med Incendiums SMS-video løsning stagneret 

på gennemsnitligt 26 opkald i juli, og 30 opkald med Incendiums SMS-video løsning i 

henholdsvis august og september.  

Oplevelsen af brugen af videokonsultation 

I brugerundersøgelsen fremgår det, at informanterne finder en række forskellige situationer 

egnet til videokonsultation. Flest informanter finder situationer, hvor patienten ikke kan 

komme til lægehuset egnet til videokonsultation.  

Derudover finder mange informanter situationer, som er kendetegnet ved en forudgående 

konsultation og er en form for opfølgning, egnede til videokonsultation. 

 

Informanter, der mest anvender Incendium til videokonsultation, finder akutte 

problemstillinger egnet til videokonsultation i højere grad i forhold til resultater fra den 

samlede mængde af informanter. 

 

Informanterne oplever øget fleksibilitet ved brugen af videokonsultation, og at 

videokonsultation er bedre end telefonkonsultation.  

 

Videokonsultation har typisk stået i stedet for fremmødekonsultation. 61% af informanterne 

supplerer nogle gange en videokonsultation med en fremmødekonsultation, 50% af 

informanterne følger nogle gange op på en fremmødekonsultation med en 

videokonsultation. 

 

80% af informanterne angiver, at det i meget høj grad er nemt for dem at betjene udstyr til 

videokonsultation, og 43% af informanterne oplever, at det i meget høj grad eller i høj grad er 

nemt for patienterne at bruge videokonsultation. 

54% af informanterne oplever, at billedkvaliteten er meget god eller god, og 73% af 

informanterne angiver, at lydkvaliteten er meget god eller god. 

14 informanter (23%) forventer i meget høj grad fortsat at tilbyde videokonsultation, når 

coronakrisen er overstået, og 24 informanter (34%) forventer i høj grad fortsat at tilbyde 

videokonsultation. 

 

Der er behov for yderligere forskning i brugen af videokonsultation, og hvordan brugen af 

videokonsultation har betydning for den sundhedsfaglige kvalitet og patientsikkerhed. 

Yderligere forskning kan med fordel foretages ud fra et alment medicinsk synspunkt relateret 

til den sundhedsfaglige og patientsikkerhedsmæssige betydning af videokonsultation for 

patienterne. 
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