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Infrastruktur og legale forhold
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MODNE TJENESTER
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Helsepersonell meget 

fornøyd

• Bedre dokumentasjon

• Sikrere medikament   

administrering

• Færre telefonhenvendelser    

fra PLO til legekontor

• Mer effektiv tidsbruk

• Bedre arbeidsflyt

Tilsvarende funn som i KS rapport om 

Gevinster og kostnader

FUNNKe - meldingsutveksling



Videobasert akuttmedisinsk 
konferanse - VAKe

• Virtuelt team 

• Lokal undersøkelse og 
behandling av pasient

• Overføring av kliniske data
• EKG, Puls, BT,  SPO2 , Temp 

• Behandlingsråd og 
beslutningsstøtte 

• Avklare eventuell transport 



Prehospital trombolyse 

• Overføring av EKG fra 
ambulanse eller 
legevaktslege

• Redusere tiden fra diagnose 
til behandling



Teleslag

1. CT tolking av bilder – teleradiologi

2. Virtuell felles undersøkelse av pas  

- faglig support fra et kompetansesenter 

�Kan døgnvakt for slagspesialist sentraliseres til færre 
sykehus? 

Schwamm, L. H., Holloway, R. G., Amarenco, P., Audebert, H. J et al (2009). 

A Review of the Evidence for the Use of Telemedicine Within Stroke Systems of Care: A Scientific 
Statement From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke, 40, 
2616 - 2634. 

Time is brain!



Desentralisert vaktsamarbeid -
DeVaVi

• Psykiatribakvakt på 
hjemmekontor til DPS via 
videokonferanse

• Akuttpsykiatriske situasjoner
• Vurdering av innleggelse

• Sikre tilgang til legespesialist for 
distriktspsykiatriske døgnenheter 
og ambulante team



• Videokonferanse mellom 

psykolog/psykiater og pasient

• Raskere behandling og kortere 

pasientforløp

• Redusere (?)

• ventelister

• antall fristbrudd

• reisekostnader og 

belastning for pasienter

• ambulering

Polikliniske konsultasjoner

Barne- og ungdomspsykiatri i Ofoten (eBUP)  



Alderspsykiatri – ambulante team

• Virtuelt demensnettverk i 24 
kommuner og 36 sykehjem 
(SamAks)

• Veiledning og assistanse via 
vk til personell i 
kommunehelsetjenesten

• Unngå innleggelser i 
psykisk helsevern

• Effekter
• Økt jobbtilfredshet

• Færre sykemeldinger

• Redusert bruk av 
medikamenter



Medisinsk møterom 
på Orkdal sykehus

Fosen DMS

Virtuell visitt og morgenmøter



Tverrfaglig kreftbehandling

• Ukentlige vk møter mellom 

urolog patolog, onkolog og 

radiolog 

• Drøfter diagnostikk og 

behandling

• Deler pasientjournal 

Kilde: Ola Christiansen og Marit Dammen SI



Teleradiologi

• Deling av 
røntgeninformasjon i form 
av tekst og bilder

• Kommunikasjon mellom 
helseforetak, private 
røntgeninstitutter og 
primærleger

• Raskere diagnostikk, bedre 
tilgang på radiologtjenester



Samarbeid om innleggelse, utskrivning og 
oppfølging - Sunnaasmodellen

• Samarbeid med helsepersonell i 
kommunene, NAV og pasienter 
hjemme

• Informasjons- og 
kompetanseutveksling på 
videokonferanse 

• Unngår reiser, pasienten opplever 
mer trygghet og føler seg mer 
delaktig  

Kilde: Fysioterapeuten nr 2.2011



Hjemmedialyse

• Videokonferanse mellom 
sykehuset og pasienten

• økt trygghet og sikkerhet
• økt kompetanse

• Kontrollere oppsett av 
dialysemaskinen før behandlingen 
starter

• Mulighet for veiledning og 
teknisk hjelp, hjelp ved mistanke 
om infeksjoner og for medisinsk 
vurdering

• HSØ en pasient med annen 
løsning



KOLS

• Hjemmebesøk av sykepleier 
eller fysioterapeut via 
videokonferanse

• Målinger av oksygen-
metning

• Helse Vest (Dalane DMS) 
Helse sør-øst,   og Helse 
Midt og Helse Nord

Kilde: Nordlys 20.okt 2012 



Oftalmologi - øyebunn

• Pasienter med 

diabetes 1 og 2

• Personell på 

medisinsk klinikk i 

Hammerfest, 

Kirkenes, Lakselv og i 

Alta

• Bildene vurdert av 

øyelege på UNN



HVORFOR BLIR DET IKKE ADOPTERT I HVORFOR BLIR DET IKKE ADOPTERT I HVORFOR BLIR DET IKKE ADOPTERT I HVORFOR BLIR DET IKKE ADOPTERT I 
STORSKALA?STORSKALA?STORSKALA?STORSKALA?

• Organisatorisk modenhet

• Modenhet i teknologi –integrasjon

• Vinn – vinn situasjon

• Legale og finansielle forhold
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Sårjournalen

• «Felles arbeidsjournal» mellom behandlende 

personell og pasienter

• Elektronisk kommunikasjon med 

bildedokumentasjon via PC og mobil

• Raskere og bedre oppfølging av pasienter

• Unngår unødvendige reiser





• 78% smarttelefon

• 45% nettbrett

TNP Gallup
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“Ingen

beslutninger skal

tas om meg 

– uten med meg”



Ecosystem







Sjekkdeg.no
• Veiledning for ungdom

• om prevensjon og seksuelt 
overførbare infeksjoner  
gjennom tekst, tegninger, 
fotografier og korte videosnutter

• Prosjektet skal undersøke om 
Internett og sosiale medier kan 
brukes til å redusere antall 
klamydiatilfeller blant ungdom



Nettbasert – Shared decision making

Kontaktpersoner: 

Styringsgruppe leder: M Rumpsfeld, Med 

klinikk

Prosjektleder: AR Lager, Med klinikk
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Samarbeid med Medisinsk klinikk, UNN
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Pasienten som partner i virtuelt team

Pasientens 

mål

Plan

Team



14 år med mDiabetes

2001  2003   2005   2007    2009      2011       2013       2014

T2D, RCT

T1D, 

Foto

Dagbok,

Barn

T1D, SMS

Barn � foreldre

Diabetes-

dagboka

iPhone

versjon

Smart steg

tellerBG Bluetooth

adapter

Pebble app

Diabetes-

dagboka

Android

versjon

T2D app

ver.1

T2D app

ver.2

BG Bluetooth

prototype
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Vil du dele 

data med 

meg Fru. 

Hansen?Ja, 

gjerne.

Koden 

er:

yqi9ow

Pasient - helsevesen
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BrukerBrukerBrukerBrukerinvolvertinvolvertinvolvertinvolvert designdesigndesigndesign

• I alle faser
• Fra ideer til evaluering

• Evaluering / forskning 
• Hva ønskes?

• Hva fungerer?

• Hva fungerer over tid?



Analyse

• “Big data” kan bidra til ny
kunnskap og beslutningsstøtte.

• Eks: Ustrukturerte data fra
pasientjournalen predikerer
komplikasjoner i kirurgi.*
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Thank you

Line Linstad

Line.linstad@telemed.no

www.telemed.no
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