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1 BAGGRUND
• Børn med svære handicap og svær epilepsi 

følges hyppigst for deres psykomotoriske 
handicap på den lokale børneafdeling, mens 
en svær epilepsi oftest i en årrække udredes 
og behandles ved Epilepsihospitalet Filadelfia, 
Dianalund.

• Børnene skal ofte til flere årlige kontrolbesøg 
på Epilepsihospitalet. Nogle gange er fremmøde 
vigtigt, andre gange føler forældre/ledsager, at 
konsultationen kunne være foregået på en 
anden måde.

• Børn med svære handicap har ofte ubehag ved 
lange køreture, og der kan være risiko for anfald 
under transport.

• Børn ledsages oftest i handicapbus af to med- 
arbejdere fra døgninstitutionen, hvor barnet bor.

• Forældre har sjældent mulighed for at deltage.

• Mål: At reducere fremmøde med 50 %.
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BRUGERINTERVIEWS FØR OPSTART
”Det tager hårdt på Maiken at skulle 
køre så langt.”

”Vi kunne være interesseret i at deltage, hvis 
det passer ind i vores arbejdsliv.”

”Ja, god ide, da vi sjældent kan deltage på 
grund af vores arbejde.”

”Sparer en lang køretur, som er hård for 
Lianna. Diætplan skubbes - det er besværligt.”

”Lang køretur - kan undgå trykmærker.”

”Det ligger helt fast, at det bliver lettere 
at deltage som forældre.”

”Barnet kan stadig ses af lægen, når 
der bruges video.”

”Fantastisk og guld værd.”
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METODER

• Driverdiagram

• Business case

• Interessentanalyse

• Relationel koordinering

• Implementeringsplan

BUSINESS CASE
Videoudstyr:

• Engangsbeløb: 12.000 kr.

• Årlig udgift 1.900 kr.
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Udgifter 

I alt pr. besøg

I alt / 30 besøg 
á 10 børn pr. år

I alt for institutionen 
ved 50 % reduktion i 
fremmøde

Fremmøde 
Filadelfia

9.700 kr.

 
291.000 kr.

 
 
145.000 kr.

Video-
konsultation

887 kr

 
-

 
 
13.305 kr

Samlet besparelse: 132.695 kr.

5
RESULTATER
• Begge institutioner har 

indkøbt videoudstyr.

• Videokonsultationer mellem 
Børn og Unge, Herning, og 
institutionerne er i gang.

• Tilfredshed blandt alle brugere, 
hvor teknikken fungerede.

• Afventer nyt system på 
Filadelfia; kommer til nytår.
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LÆRING
Vigtige parametre:

• Relation koordinering - 
har vi de samme mål?

• Det skal give mening for 
barnet/familien.

• Videoudstyrets kvalitet.

• Afprøvning af udstyr uden 
patienter.

• Faste rammer for 
konsultationen.


