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1. Innledning 
Telemedisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø prøver ut om forsendelse av stillbilder 
som elektronisk post over telenettet er en egnet konsultasjonsform innen øre-nese-hals 
sykdommer (ønh). Formålet med prosjektet er å gi pasienten et bedre helsetilbud ved å gi 
mulighet for diagnostisering og behandling på hjemstedet og bygge opp faglig kompetanse hos 
henvisende lege via nettverksamarbeid. Prosjektet startet i januar –97 og vil løpe ut –98. 

Bakgrunn 
Konsultasjoner innenfor ØNH mellom Tromsø og Alta har tradisjonelt pågått ved at pasienten 
reiser til spesialisten på Regionsykehuset eller ved at spesialisten reiser (ambulerende spesialister). 
Reiseavstanden er 420 km. Siden 1992  har spesialisten, primærlegen og pasienten kommunisert 
via videokonferanse, dvs. de har toveis lyd- og bilde forbindelse. Videokonferanse krever 
planlegging og organisatorisk tilpasning. Ved hjelp av e-post får primærlegen et verktøy som gjør 
det mulig med en raskere og mindre ressurskrevende prosedyre for å få spesialistens råd. Samtidig 
får pasienten en raskere diagnostisering og behandling. En slik tilgang på spesialistens råd vil 
styrke primærlegens faglige kompetanse og sannsynligvis føre til at færre pasienter trenger 
ordinær konsultasjon hos spesialisten. 

Mål for prosjektet 
Prosjektet skal primært prøve å gi svar på om forsendelse av stillbilder som elektronisk post, er en 
egnet konsultasjonsform innen ønh diagnostikk. Dersom evalueringsresultatene fra prosjektet er 
tilfredsstillende, er det et mål at løsningen benyttes også etter prosjektets slutt.  

Undersøke den diagnostiske sikkerhet ved å sammenligne vurderingene (diagnose og foreslåtte 
tiltak) ved stillbilder og ved videokonsultasjoner. 

Undersøke om den foreslåtte løsningen oppleves å gi økt tilgjengelighet til spesialistens 
vurderinger. 

Dokumentere krav til teknisk løsning. 
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Deltagere 
”Stillbilder av sykdomstilstander som diagnostisk grunnlag i ØNH” vil bli utført i et samarbeid 
mellom øre-nese-hals avdelingen på RiTø, Alta Helsesenter og Nasjonalt Senter for Telemedisin.  

Evalueringsprosjektet 
Som en del av arbeidspakken 3900 ”Evaluering av Telemedisinske Tjenester” legges her fram 
resultatet av en evaluering av brukernes erfaringer og oppfatninger av forsøket – utover det rent 
medisinsk/teknologiske. Det er tatt utgangspunkt i et felles evalueringsdesign for sluttevaluering 
av brukererfaringer på flere arbeidspakker. Designet er vedlagt rapporten. Tilsvarende evaluering 
ble gjennomført for arbeidspakken ”Telepatologi”, med rapport i desember 1998, 
”Teledermatologi” (hud) rapport i desember 1999 og øye- stillbilder: ”Telemedisisnk henvisning 
og seleksjon av pasienter med diabetesindusert retinopati” med rapport januar 2000.  Det er 
gjennomført en pasientundersøkelse i øre, nese, hals prosjektet. Data fra denne er ikke ferdig 
bearbeidet.  
 
 

2. Målsetting med evalueringen 
 
Positiv evaluering av billedkvaliteten som grunnlag for diagnoser og behandling, er en nødvendig 
forutsetning for å ta i bruk stillbildekonsultasjoner som rutinetjeneste. I tillegg bør tjenesten være 
hensiktsmessig og fungere godt både for pasienter og for helsepersonell. Det er gjennomført en 
spørreundersøkelse blant pasientene. Denne er ikke ferdig bearbeidet ennå. 
 
I de pragmatiske NorTelemed evalueringene er vi interessert i å få kunnskap fra hvert enkelt 
forsøk om hva deltakerne synes om den tjenesten som prøves ut. Vi ønsker kunnskap om hva 
som var positivt,  i hvilke situasjoner tjenesten er brukbar og på hvilke premisser. Hensikten er å 
sette lys på de positive erfaringene med både teknologi, organisatoriske prosedyrer og relasjoner 
mellom deltakerne, slik at de kan bygges på i videre utvikling av telemedisin. Men vi vil også 
forholde oss til eventuelle negative erfaringer og søke å unngå samme grøfter ved senere forsøk, 
eller i en situasjon der telemedisin går over fra prøvedrift til vanlig bruk. Vi har ønsket å intervjue 
alle partene i forsøket for å finne ut om de har felles behov, eller om deres eventuelle forskjellige 
behov kan finne en felles løsning gjennom den telemedisinske tjenesten. Vi har derfor i 
evalueringene ikke hatt en målsetting om å produsere generaliserbar kunnskap om hvorvidt 
telemedisin kan defineres som bra eller dårlig, snarere få kunnskap om situasjoner og premisser 
for positiv utnytting, som kan søkes videreført. Ny teknologi innbyr til nytenking, og 
helseaktørenes erfaringer og kreativitet kan være avgjørende for at mulighetene tas i bruk 
optimalt.   
 
Situasjonen for øre, nese, hals forsøket er at det ikke har vært aktivitet siden begynnelsen av 1998 
da det ble gjennomført i alt 10 konsultasjoner. Se egen rapport fra arbeidspakken som forklarer 
bakgrunnen. Spesialisten som deltok i disse konsultasjonene er i mellomtiden sluttet, og 3 nye 
overleger skal nå gjøre de medisinske vurderingene av alle konsultasjonene. Dette skal 
gjennomføres i løpet av våren 2000. 
 
For brukerevalueringa betyr dette at vi kun har primærlegens svar å forholde oss til. Det vises til 
egen rapport om forsinkelsene. 
 
Rapporten oppsummerer de viktigste erfaringene fra forsøket,  legens motivasjon for å ta i bruk 
stillbilder og hensiktsmessigheten ved flere aspekter ved konsultasjonsformen. Rapporten peker 
også på i hvilke situasjoner stillbilder i ønh betraktes som hensiktsmessig og hvilke forutsetninger 
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som må være tilstede for at forsendelser av stillbilder skal utvikles til en egnet tjeneste. 
Spørsmålene som ble stilt, gjengis under: 
 
1. Hva var de viktigste erfaringene med tjenesteforsøket? 
2. Synes stillbilder i øre nese hals å være egnet som konsultasjonsform på bakgrunn av forsøket? 
3. Hvis du svarer ja, vil du fremheve spesielle situasjoner eller forutsetninger for egnethet? 
4. Hvis du svarer nei, vil du fremheve spesielle forhold som gjør tjenesten uegnet? 
5. Vil du trekke fram spesielle forutsetninger som må være tilstede for at stillbilder skal utvikles 

til rutinetjeneste, f.eks ved:  
-konultasjonssituasjonen 
-rutiner 
-teknologi/programvare 
-økonomi 
-personell 
-annet? 

6. Har tjenesteforsøket motivert deg til å arbeide videre for å etablere stillbilder som 
rutinetjeneste? 

7. Hva er hovedgrunnene for svaret? 
8. Kan stillbilder erstatte videokonferansekonsultasjoner? 
9. Kan du begrunne svaret? 
 
 

3. Resultat 
 
Det understrekes nok en gang at rapporten baseres på primærlegens oppfatninger. 
 
 
3.1 Erfaringene fra tjenesteforsøket. 
 
Den medisinske evalueringen er ikke gjennomført ennå, men basert på skjønn uttaler legen at 
bruk av stillbilder er et godt hjelpemiddel i drøftinger og vurderinger av øre, nese, hals diagnoser.  
Den viktigste effekten av forsøket har vært å få demonstrert at stillbilder egner seg ypperlig til 
avanserte forespørsler. Telefonsamtaler mellom primærlege og spesialist benyttes ofte, og bildene 
fungerer som støtte i slike samtaler.  
 
 
3.2.  Tjenestens egnethet og forutsetninger for rutinebruk 
 
Tjenesten betraktes som egnet, men sannsynligvis ikke overlappende i forhold til 
videokonsultasjon. Derimot tror primærlegen stillbilder vil få en sentral plass i konsultasjoner der 
det er behov for å rådføre seg med spesialist, der han før har ringt for å få et råd. Dette betraktes 
som et behov som øker mye i tråd med behovet for å kvalitetssikre sine råd overfor pasienten. 
Stillbilder er også egnet til bruk i egne pasientjournaler som dokumentasjon, ved at det blir mulig 
å følge utviklingen over tid. 
 
For at tjenesten skal bli rutinetjeneste, er forutsetningene tilgjengelighet til utstyret i ordinær 
praksis,  programvare som har lav brukerterskel og som helst kan integreres i det journalsystemet 
som ellers brukes. Det må også innføres takster som gjør det mulig å finansiere utstyret, eller 
andre måter å finansiere det på.   
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3.3. Motivasjonen for bruk av stillbilder og de viktigste begrunnelsene 
 
Tjenesteforsøket har vært motiverende for å arbeide videre mot å etablere stillbilder som en 
rutinetjeneste fordi det for en del diagnoser eller problemstillinger kan bidra til raskere diagnose 
og behandling og gi primærlegen økt faglig støtte. For primærlegen er det også motiverende at det 
bygges nytt helsesenter og plassforholdene vil muliggjøre å ha utstyret lett tilgjengelig. 
 
 
3.4. Stillbilder som erstatning for videokonferanse? 
 
I følge primærlegen kan stillbilder i noen grad erstatte videokonferanse. Han illustrerer dette ved 
å tegne en trapp mellom primærhelsetjenesten og spesialisttilbudet. Stillbilder betraktes som en 
liten skammel som står inntil trappa, det vil si at en del problemstillinger som alternativt ville 
havne hos spesialisten, kan finne sin løsning ved bruk av stillbilder. Videokonsultasjoner vil være 
en større skammel, men fortsatt viser erfaringene at en del må undersøkes av spesialist på 
tradisjonell måte. Primærlegens oppfatning er at behovet for ”ryggdekning” på rimelig greie 
problemstillinger øker mest, og er en av årsakene til den stadig økende tendensen til henvisning 
til spesialist. ”Vi er ikke blitt sykere, snarere tvert imot!!” 
 
 

4. Diskusjon og konklusjoner 
 
På bakgrunn av en informant, skal vi være forsiktige med å trekke vidtfavnende konklusjoner. 
Imidlertid har også hudlegene liknende oppfatninger av stillbilder som verdifullt supplement i 
drøftinger mellom almenpraktiker og spesialist, så oppfatningen av at dette er en god måte å 
bruke stillbilder forsterkes av deres uttalelser. (Se egen rapport.) 
 
I likhet med hud, er mange øre, nese, hals lidelser visuelle, og bilder vil derfor kunne være et 
viktig supplement til fagspråk. I medisinsk vitenskap generelt utvikles stadig flere subspesialiteter 
og kravet til eksakt begrepsbruk i hver spesialitet er stort. Under slike forutsetninger kan 
telefondrøftinger bli vanskelig mellom primærleger og den enkelte subspesialist. Vi får gjennom 
stillbildeforsøket i ønh indikasjoner på at bilder kan kompensere for manglende felles fagspråk. 
Samarbeidet mellom spesialist og primærlege kan bedres gjennom at bilder fungerer som et felles 
språk. Stillbilder (og video) kan slik fungere som mediator1 mellom to medisinske fagkulturer som 
i det moderne helsevesen har vokst fra hverandre.  
 
Primærlegens behov for kvalitetssikring av avgjørelser vil kunne møtes ved bruk av stillbilder 
forutsatt at spesialistens situasjon er slik at han kan og er villig til å gi råd. Spesialisten vil til 
gjengjeld kunne få et bedre grunnlag gjennom stillbildene, til å avgjøre om og når pasienten bør 
innkalles til nærmere undersøkelse eller spesialistbehandling. 

                                                 
1 Begreper mediere er brukt i teknologisosiologien og innebærer : 
 
- å besitte virkemidler (sanser eller materielle artefakter) for overføring av budskap 
- å tilrettelegge for dynamis  relasjoner mellom motsetninger ke
- å åpne grenser og forsone 

 
Se Terje Rasmussen 1995:35 for nærmere diskusjon av begrepet 
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Dersom spesialist og almenpraktiker har en slik felles forståelse av fordelene, og praktiske og 
økonomiske forhold legges til rette, vil vi kunne få en synergieffekt og bedret situasjon både for 
spesialist, almenpraktiker og pasient.  
 
 
 
 
 
Litteratur 
 
 
Rasmussen, Terje (1995): ”Communication Technologies and the Mediation of Social Life”. 
IMK-report no. 16, University of Oslo  
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arbeidspakke 4661: 

Stillbilder av sykdomstilstander som diagnostisk grunnlag i ØNH 
 

Anne G. Ekeland, 271099 
 
Innhold 
 
1. Målsetting med tjenesteforsøket 
2. Målsetting med evalueringen 
3. Design og metode 
4. Intervjuguide 
5. Gjennomføring 
 
Innledning 
 
Evalueringen gjennomføres som del av arbeidspakken 3900: Evaluering av Telemedisinsk 
Tjenester i NorTelemed. Tilsvarende evalueringer er utført for stillbilder  i patologi og 
dermatologi, der overføringer av stillbilder er prøvd ut i liten målestokk. Det skal gjøres 
tilsvarende evaluering for stillbilder i diabeteskontroll. Forsøkene er gjort innenfor rammen av de 
mål og strategier som eksisterer for RiTø, Nasjonalt Senter for Telemedisin og NorTelemed. 
Evaluering av diagnostisk sikkerhet og krav til tekniske løsninger gjøres som del av arbeidspakken 
4661. Prosjektleder for denne arbeidspakken er Eli Arild, Nasjonalt Senter for Telemedisin.  
 
1. Målsetting med tjenesteforsøket 
 
Målsettingene med tjenesteforsøket er å prøve ut om forsendelse av stillbilder som elektronisk 
post over telenettet er en egnet konsultasjonsform innen ØNH. Dette skal undersøkes gjennom å  
teste diagnostisk sikkerhet, ved å sammenligne den diagnostiske konklusjon basert på de mottatte 
stillbildene med den diagnostiske konklusjon basert på videokonferanse. 
  
Dersom evalueringsresultatene er tilfredsstillende, er det et mål at løsningen benyttes også etter 
prøveprosjektets slutt.  
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2. Målsetting med evalueringen 
 
Målsettingen med denne evalueringen er å synliggjøre brukernes viktigste erfaringer med 
forsøket. Evalueringen gjennomføres når forsøket avsluttes og skal sees i sammenheng med 
medisinsk/teknisk evaluering, pasienterfaringer og økonomisk evaluering. 
 
Spesialistvurderinger skjer i dag enten ved at pasienten reiser til spesialisten på sykehuset,  ved at 
spesialisten reiser ut til større sentra (ambulerende spesialister), eller ved videokonferanse. Selv 
om videokonsultasjon er minst kostnadskrevende, så kreves det også her en planlegging og 
organisatorisk tilpasning. Sendingen må foregå fra studio og spesialist og primærlege må være 
tilstede samtidig. Pasienten må henvises på vanlig måte, og settes deretter opp til 
videokonsultasjon.  
 
Ved å gi primærlegen et verktøy som gjør det mulig med en raskere og mindre ressurskrevende 
prosedyre for å få spesialistens råd, vil en samtidig gi pasienten en raskere diagnostisering og 
behandling. En slik tilgang på spesialistens råd, vil styrke primærlegens faglige kompetanse, og 
sannsynligvis føre til at færre pasienter trenger ordinær konsultasjon hos spesialisten. Denne 
måten å arbeide er forskjellig fra dagens måter, både for primærlege og spesialist.    
 
Evalueringen vil undersøke hva brukerne (legene) oppfatter som de viktigste erfaringene med 
forsøket med utgangspunkt i egen arbeidssituasjon, og om stillbildekonsultasjoner oppleves som 
egnet med utgangspunkt i forsøket. Videre vil vi tilstrebe å synliggjøre forhold angående rutiner, i 
organisasjonen, eller i samarbeidet mellom brukerne som utgjør positive betingelser for eller 
barrierer mot at tjenesten skal utvikles til en egnet konsultasjonsform for diagnostikk av øre-nese-
halssykdommer. Vi vil også finne ut om forsøket har økt motivasjonen for å bruke 
stillbildekonsultasjoner.  
 
Situasjonen for øre, nese, hals forsøket er at det ikke har vært aktivitet siden begynnelsen av 1998 
da det ble gjennomført i alt 10 konsultasjoner. Se egen rapport fra arbeidspakken som forklarer 
bakgrunnen. Spesialisten som deltok i disse konsultasjonene er i mellomtiden sluttet, og 3 nye 
overleger skal nå gjøre de medisinske vurderingene av alle konsultasjonene. Dette skal 
gjennomføres i løpet av våren 2000. 
 
For evalueringa betyr dette at vi kun vil få primærlegens svar å forholde oss til.  
 
 
Målgruppe  
 
Oppdragsgiver for evalueringen er Nor-Telemed og Nasjonalt Senter for Telemedisin.  
 
3. Design og metode 
 
Evalueringen har en pragmatisk innfallsvinkel. Vi vil benytte intervjudata om brukererfaringer 
med DORIS – stillbildesystemet, som ble gjennomført i desember 1998. Disse dataene vil bli 
supplert med oppfølgingsspørsmål over e-mail som et vanlig informantintervju.  
 
Eneste informant vil være primærlegen. Svakheten ved at bare deltakerne i forsøket er 
informanter, er manglende muligheter til å undersøke eventuelle andre samarbeidspartneres syn 
på forutsetninger for at tjenesten kan integreres i daglig drift på legekontoret. 
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4. Intervjuguide 
 
1.   Hva var de viktigste erfaringene med tjenesteforsøket? 
3. Synes stillbilder i øre nese hals å være egnet som konsultasjonsform på bakgrunn av forsøket? 
4. Hvis du svarer ja, vil du fremheve spesielle situasjoner eller forutsetninger for egnethet? 
5. Hvis du svarer nei, vil du fremheve spesielle forhold som gjør tjenesten uegnet? 
6. Vil du trekke fram spesielle forutsetninger som må være tilstede for at stillbilder skal utvikles 

til rutinetjeneste, f.eks ved:  
-konultasjonssituasjonen 
-rutiner 
-teknologi/programvare 
-økonomi 
-personell 
-annet? 

7. Har tjenesteforsøket motivert deg til å arbeide videre for å etablere stillbilder som 
rutinetjeneste? 

8. Hva er hovedgrunnene for svaret? 
9. Kan stillbilder erstatte videokonferansekonsultasjoner? 
10. Kan du begrunne svaret? 
 
5. Gjennomføring 
 
Prosjektet gjennomføres med en tidsramme på 40 timer. Det skal leveres rapport innen 15. januar 
2000. 
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