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1. Barnesykepleier «i bunnen»

2. Nasjonalt senter for 

samhandling og telemedisin

3. Tromsø Telemedicine  

Consult as

4. BBach 

Publikasjoner:
"Kvalitet i sårbehandling",

"Sunnaasmodellen - kultivering av telemedisin i en

organisasjon"

"Det nøtte itj å vårrå flink ålein - om innføring av 

telemedisin i norske kommuner»

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAAahUKEwj4iOvX2-THAhUC2ywKHaK8C54&url=https://telemed.custompublish.com/kvalitet-i-saarbehandling.5069285-78819.html&usg=AFQjCNET7Mkp8IR2vt7J5FKjLFE5mgazfw&sig2=gI8cn1hOmlkR0L4jfRoPgg
http://telemedicineconsult.com/wp-content/uploads/2012/05/BodilBach_SenadRebac_AnneBergland_EX-HSI412_V%C3%85R2012.pdf
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/273999
https://vimeo.com/282812245
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SMARTsam
Smart samhandling innen helse
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Jus, risiko og sikkerhet
Ansvarsforhold, personvern og informasjons sikkerhet

Retningslinjer, prosedyrer og 

avtaler

SMARTsam kurs og opplæring
Av personell og brukere

Utstyrstilpasning
Anskaffelse og tilrettelegging

Forankring og eierskap
Involvering av aktører

Oppstart av tjenester
Behov, løsning, test, drift



Miljøarbeidere

Fastlege

Pasient, pårørende, familie, 
nært nettverk

Medisinske relasjoner

Eksterne relasjoner
Bruker

Utekontakt

DPS/BUP

Behandlere

Helse- og sosialpersonell 
hjemmetjeneste

Villa’n

Lavterskeltilbud

Arbeidstiltak

PPT/PPOT

Politi

Læringssenter/Karrieresenter/
OPUS

Kommunale 
tiltak

Aleris

NAV

Gatehospitalet

Private

Helsesøster
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Fontenehus

Skoletiltak

Frisklivssentralen

BEHOVET



BRUKSOMRÅDER

➢ADMINISTRATIVT -
møtevirksomhet, samarbeid, 
veiledning, undervisning mm

➢ PASIENTRETTA – «telemedisinske 
tjenester»



AKTØRER
1. HF/sykehus/private sykehus (40)

2. Private helseinstitusjoner (18) og andre helsetilbydere 

(behandlere/terapeuter)

3. Kommuner (426) / KS

4. NAV (sentralt/kommuner)

5. Statped (11 sentre og 4 regionale sentre)

6. Bufetat (sentralt, kommuner/barnevernsinstitusjoner.)

7. Skole og oppvekst/PPT/PPOT

8. Brukerorganisasjoner

9. Pårørende



SAMHANDLING MED 
ALLE ENHETER

•Alle sektorer og etater

•Personell, pasienter og
brukere

•Alle tjenesteområder

Foto: Bodil Bach



NETTVERK

Foto: NST



FØRINGER OG FINANSIERING?

• Hvem bestemmer hva?

• Hvem vet om hvem?

• Hvem bestemmer kriteriene?

• Hvilke regler og kriterier skal
følges?

• Følges de?

• Hvem får betalt for hva?

• Hvem tolker, hvem har 
oversikt….?

FAKTAARK VIDEOKONSULTASJON

Kontakt:

Maiken Sjøttem 

Sørensen Maiken.Sjottem.Sorensen@ehel

se.no.

file:///E:/Bodil/Documents/BBach/VerktÃ¸y/ROS/Faktaark 54 - Videokonsultasjon v1.0.pdf
mailto:Maiken.Sjottem.Sorensen@ehelse.no


HUDKONSULTASJONER
HF/HF/KOMMUNE

Foto: NST/Dagens Medisin

webkonsultasjon-151010-te-600.wmv


SUNNAAS – HF/HJEM

SUNNAAS SÅRPOLIKLINIKK

Forebygging og

oppfølging av trykksår 

på videokonferanse 

hjemme hos pasienter

med ryggmargsskade 
(lenke til film 1 i bilde /film 2)

https://vimeo.com/151318344
http://vimeo.com/59097167


SUNNAAS HF/KOMMUNE
Økt brukermedvirkning!!

Foto: Hilde Sørli



SAMARBEID - HJELPEMIDDELSENTRALER

Økt brukermedvirkning!!

Dialog Oppfølging

Samhandling mellom ergoterapeut HF/kommune, pasient, 
hjelpemiddelsentraler

Foto: Hilde Sørli



HF/HF/KOMMUNE

Foto: NST





HF/KOMMUNE

•Morgenmøter

•Sykehjemsvisitter

•Samarbeidsmøter

•Veiledning

•Second opinion

• Interkommunal legevakt (med 
sykepleiere på sykehjem)

•Virtuell beredsskap – Helse Vest

Foto: NST/SYSIKL



HABILITERING VVHF
HF/KOMMUNE
TIOBA - veiledning 

➢Målgrupper:
▪Førskolebarn som har fått 

diagnosen autismespekter-
forstyrrelse

➢Veiledning video/tradisjonell

➢Store gevinster – innsparte 
personellressurser/reiser= tilbud til 
flere

Foto: VVHF/Bodil Bach



Foto: Hadeland



SMARTsam SI
Foto: Bodil Bach





ST. OLAVS HF - ORKDAL DPS

HITRA OG FRØYA

PSYKISK HELSE– HJEMMEBEHANDLING MED 

VIDEOKONFERANSE

Film i bildet

https://www.youtube.com/watch?v=Jdgqdk8d604


AVSTANDSOPPFØLGING



FASTLEGEN

Alt som stjeler tid, er vanskelig!

Teknologivegrere?

Ansikt til ansikt møter er viktig og vesentlig, 
det eneste ene...

Fastleger - handler kvaliteten i arbeidet om 
relasjonen til de dere skal hjelpe 
Spesialister - innsikt i diagnose, viktigere enn 
relasjonen til hver enkelt pasient 

«Sekretærer» for spesialisthelsetjenesten

Jeg har telefon og klarer meg med det!

EPJ? Skanning av journaler?

Samhandling og møter

Rekrutteringsutfordringer

Nye pålegg for egne kostnader



LEGEKONTOR
1. Direktekonsultasjoner

2. Lege, pasient, sykepleier/andre

3. Lege, pasient, 
sykepleier/andre/spesialisthelsetjenes
te

Foto: Bodil Bach/Mari Johnsen Viksengen



LEGEKONTOR - ERFARINGER

Pasienter som krever ambulering eller
følgetjeneste – ikke tilstrekkelig
oppfølging i dag

• Hva erfarer vi?
• Innspart ressursbruk og reisetid –

pasient/personell (lege, 
følgetjeneste)

• Sykepleier i konsultasjon= flere
problemstillingerløses

• Ingen utfordringer ift
skjermkonsultasjon

• Pasientene kjempefornøyd!

Foto: Bodil Bach/Mari Johnsen Viksengen



VERDI
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NK

«Telemedisin kan være en kvantitativ og kvalitativ
forbedring av fremtidens helsevesen, forbedre tilgang til

helsetjenester, redusere kostnader og øke kvaliteten»
(Broens et al; 2007) 





SMARTsam Videostøtte
(Forprosjekt 2017-2018)

Forenkler oppstart, drift og vedlikehold 
av videokonferanse i egen organisasjon 
og bidrar til at videobasert 
samhandling settes i system hos 
involverte organisasjoner.

Workshop med tjenestedesign 
september 2018.



«Å bruke teknologi i helsetjenestene 
betyr ikke at vi skal fjerne de varme 
hender i omsorgen, men bruke dem 

smartere»


