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1. Bakgrunn: Sunnaasmodellen

2. Videokonferanse:
- Hovedformer

- Bruksområder ved Sunnaas

- Fordeler og utfordringer

3. Hjemmeoppfølging av trykksårpasienter

4. Språktrening av afasipasienter 

5. Implementering av videoteknologi 

- Suksessfaktorer ved Sunnaas

Disposisjon
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• For mennesker med behov for høyspesialisert rehabilitering etter alvorlige 
sykdom eller skade 

• Norges største forsknings- og innovasjonsmiljø innen høyspesialisert 
rehabilitering

• Regionalt ansvar for rehabilitering i Helse Sør-Øst

• Nasjonale tjenester for pasienter med sjeldne diagnoser og locked-in syndrom

Sunnaas sykehus HF
- en vei videre for pasienter og pårørende 
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Nøkkeltall
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Videokonferanse : 

• Toveis lyd- og bildeforbindelse som kan 
brukes når flere parter skal kommunisere 
på tvers av geografisk avstand.

• I helsetjenesten må slik kommunikasjon 
krypteres for at sensitive opplysninger 
ikke kommer på avveie. 

• Vanlig Skype og FaceTime ikke lov til 
kommunikasjon med pasient i Norge pga
mangler godkjent kryptering.

• Skype for Business : Lov i noen regioner   
ikke i andre

Sunnaas modellen: 
Videokonferanse som verktøy for 
samhandling i rehabilitering  

Bruk av telemedisin ved Sunnaas



Hovedformer for videokonferanse

1.Møteromsutstyr 2.PC / nettbrett
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3. Klinisk videokonferanseutstyr 

Kan koble til medisinsk 
utstyr (stetoskop, 
ultralyd, sårkamera etc.)

Trillbart utstyr

Hygieniske flater – kan sprites av 

Fungerer på Norsk Helsenett
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Bruksområder for videokonferanse 

1. Tverrfaglige 
samarbeidsmøter mellom 
sykehus og kommune

• Før utskrivning

• Før innleggelse

• Etter sykehusopphold

• Pasienter med langvarige 
og sammensatte behov
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2. Kurs og kompetanseutveksling

Kurs, kompetanseutveksling 
og fagdiskusjoner via 
videokonferanse, web eller e-
læring.

• Flere deltagere og 
diskusjon= økt læring på 
arbeidsplassen

• Lærings- og mestringkurs
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3. Hjelpemiddelformidling

Dialog med 
hjelpemiddel-sentralen

Økt brukermedvirkning!

e-helse 2018



4. Tolk på skjerm

Skjermtolk

• Tolkesentralen etablert ved OUS

• Samarbeid A-hus og Sunnaas

• Mål 40 % skjermtolk 

• Kvalifiserte tolker innen helse

• Stort potensial også i kommunen! 
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5. Videokonferanse på smitterom

Pasientopplæring
Kommunemøter
Tolk
Dialog med vaktrom
Fylle ut skjemaer m.m

Smitterutiner 
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6. Pasientkonsultasjoner

Pasientkonsultasjoner 
spesialister på andre sykehus 

• Vurderinger 

• Veiledning

Eksempel: 

- Sårpasienter

- Brannskader

Eksternt kamera koblet til
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7. Hjemmeoppfølging- konsultasjon med poliklinikken

Hjemmeoppfølging 

• PC-basert videokonferanse 

• Acano Video over Norsk 
Helsenett  

• Webkamera

• Konsultasjoner med poliklinikk på 
sykehuset
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8. Rehabilitering «på direkten»

Oppfølging og trening 
«på direkten» – f.eks
hjerneslagpasienter: Logoped 
bistår svelgtrening / språktrening 
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Fordeler:  

• Bedre tilgjengelighet av 
en behandling eller et 
rehabiliteringstilbud-
kortere ventelister. 

• Pasienten sparer tid og 
slipper belastningen 
med å reise

• Helsevesenet sparer 
reiseutgifter og tid på 
praktisk oppfølging

• Behandling/rehabilitering 
foregår i pasientens vante 
omgivelser- tiltak direkte 
knyttet opp mot pasientens 
hverdag. 

• Pasientenetilfredsheten høy-
trening og besøk av 
spesialistene rett hjem i egen 
stue.

• Videokommunikasjon kontra 
telefonoppfølging-fordeler

Fordeler og utfordringer med videokonferanse
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Utfordringer

• Manglende infrastruktur

• Krever teknisk utstyr -
Utstyret som brukes må 
kjøpes inn, installeres og 
vedlikeholdes. 

• Krever support

• Pasienten kan føle 
utrygghet om teknologien 
feiler eller helsepersonell 
ikke er komfortabel med 
teknologien
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• Opplæring av personell 
og pasienter

• personvern, 
konfidensialitet og 
etiske aspekter 

• Ikke tilstrekkelige 
finansieringsordninger

• Manglende 
effektstudier
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Hjemmeoppfølging av trykksårpasienter

• Sårkonsultasjoner hjemme hos 
pasient

• Tett samarbeid med 
kommunehelsetjenesten

• Kompetanseutveksling

• Nettbasert kompetansepakke

• Gruppeveiledning v/behov

• Pilotert 2012-13

• I drift fra 2013 
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Samarbeid med Oslo Universitetssykehus:
Plastikk kirurg
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Telemedisinsk trykksårprosjekt

• Basert på erfaringene og resultatene i piloten i 2012-13
Legetidsskriftet http://tidsskriftet.no/article/3399760
Tidsskriftet Omsorg 2015-4. 

• Finansiert av ExtraStiftelsen og UiO
• Doktorgradsarbeid /Ph.D
• Prosjekt periode: 01.01.17- 31.12.19

Prosjekt gruppe:
• «Videokonferanse som poliklinisk verktøy i oppfølging av personer med ryggmargskade og 

trykksår. Service innovasjon med fokus på tverrfaglig samhandling» 

• Phd-stipendiat : Ingebjørg Irgens
• Sårteam ved Sunnaas og Haukeland US  gjennomfører den polikliniske såroppfølgingen
• Veiledere: Tiina Rekand, Jana Midelfart Hoff, Rolf Jelnes og Johan K Stanghelle 
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• Mellom 100 - 150 pasienter 
pådrar seg ryggmargskade i 
Norge pr år. 

• Personer med ryggmargsskade 
har økt risiko for å utvikle 
trykksår.

• Litteraturen angir at opp til 70% 
kan oppleve trykksår første år 
etter skaden (Hoff et al. 2012)

Kost-nytte analyse:

• Videokonsultasjon utgjør kun 15 % 
av kostnaden i forhold til 
oppmøtepoliklinikk 

• Videokonsultasjon utgjør kun 3,2 % 
av kostnadene sammenlignet med 
innleggelse

Bakgrunn                               Mål
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• Forebygge trykksår hos pasienter 
med ryggmargskade

• Følge opp behandling av 
etablerte trykksår  

• Øke kompetanse hos 
helsepersonell i kommunen om 
trykksår hos denne 
pasientgruppen

• Gi pasienten et trygt tilbud 
hjemme

• Jobbe kunnskapsbasert ut fra en 
felles plattform 



• Randomisert kontrollert studie med en intervensjons- og en kontrollgruppe (usual care)

• Kontrollgruppen får standard såroppfølging 

• Intervensjonsgruppen får regelmessig telemedisinsk såroppfølging i eget hjem der 
spesialshelsetjenesten, hjemmesykepepleien og pasienten samarbeider i oppfølgingen. 

• Såroppfølgingen i intervensjonsgruppen gjennomføres via videokonferanse (Acano fra Norsk 
helsenett). Begge gruppene får i tillegg tilbud om telefonkonsultasjon og 
oppmøtekonsultasjon etter behov.

Hovedmål med studien: 
• Pasienter med ryggmargskade og trykksår kan følges opp hjemmefra (Gjennomførbarhet)

• Trykksårene gror like godt hjemme som på sykehus 

• Pasientene vil oppleve økt livskvalitet

• Lokal oppfølging vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst

Telemedisinsk Sårprosjekt studien
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Telemedisinsk språktrening av afasipasienter

• «Aphasia telerehabilitation post stroke»

• Finansiert av Helse Sørøst og UiO

• Doktorgradsarbeid /Ph.D

• Prosjekt periode: 01.08.15-31.07.19

Prosjekt gruppe:

• Phd-stipendiat : Hege Prag Øra

• Logoped ved Sunnaas for gjennomføring av språktreningen

• Veiledere: Frank Becker ,  Melanie Kirmess og Marian Brady.  
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Språktreningstilbudet i Norge per i 
dag synes ikke å oppfylle de 
nasjonale anbefalingene 
(Afasiforbundet 2009, Becker 2013). 

Mulige årsaker: 

• Liten rehabiliteringskapasiteten.                  

• Mangel på logopeder.

• Geografiske utfordringer.

Telemedisinsk språktrening

• Telemedisinsk språktrening -
bidrag til et mer tilfredsstillende 
tilbud? 

• Sunnaas sykehus gjennomførte i 
2012 prosjektet
”språktrening rett hjem” (Becker 
m.fl. 2013, Hansen m. fl. 2013) 

•
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• Randomisert kontrollert studie med en intervensjons- og en 
kontrollgruppe. 

• Begge gruppene vil få standard afasi rehabilitering i kommunen/privat  
(usual care).

• Intervensjonsgruppen får intensiv telemedisinsk språktrening 5 timer 
per uke i 4 uker.  

• Språktreningen gjennomføres ved videokonferanse ( Acano fra Norsk 
helsenett) og LogMeIn . 

Hovedmål med studien: 

- Effekt: Vil intensiv telemedisinsk språktrening gitt til afasirammede etter 
hjerneslag, gi bedre språkfunksjon sammenlignet med afasirammede som 
ikke får denne treningen. 

- Livskvalitet 

- Brukervennlighet  

- Gjennomførbarhet 

Aphasia telerehabilitation post stroke
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Implementering av videoteknologi: 
Suksessfaktorer på Sunnaas sykehus

Brukervennlighet og integrering i daglige rutiner

• Tilgjengelig videokonferanseutstyr i avdelingene

• Opplæringsplan 

• Bruksanvisning

• Superbrukere

• Integrering av teknologi/ tjenester i prosedyrene 
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Service og support : (Tillit)

• Telemedisin team

• Support service : ”Nødnummer”

• Bestillingssystem for videokonferanser

Kontinuerlig forbedring

• Utskiftingsplan for videokonferanseutstyr

• Nettverk for deling av erfaringer og ideer

• Innovasjons- og forskningsprosjekt

• Nye prosjekter resulterer i rutinetjenester

Involvering og forankring

• Ledere

• Dedikerte klinikere
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Takk for oppmerksomheten!
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