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English Summary 

 
Title: Use of emergency telemedicine solution between hospitals 

 
Mapping the possibilities for telemedicine solutions along M8 in 
Archangelsk Oblast 

 
 
Abstract: 

The Norwegian Directory of Health is cooperating with the health authorities in Archangelsk 
oblast in an emergency medicine project. The goal of the project is to improve the 
emergency medical treatment along the main road M8 between Arkhangelsk and Moscow 
using telemedicine solutions with focus on video conferencing. This is a part of the project 
doing examination and fact finding mission (FFM) in all (seven) hospitals along the M8 in the 
Archangelsk Oblast. The FFM was carried out in January 2010.  
We visited seven hospitals. The method was interviewing health personal with administrative 
and clinical responsibility, normally the chief administrative doctor at each Level 3 hospital, 
the chief administrative doctor at the emergency sections at Level 2 and Level 1 hospitals. 

organization, the emergency care resources, medical equipment and data infrastructure 
resources. 
Possible solutions were discussed with relation to the 
future telemedicine solution. The main focus was how improved communication could 
contribute to better care for their emergency patients and the emergency medical chain. The 
main idea is to gain access to emergency spec
to the major hospital. All level 3, and the level 2 in certain situations, would have access to a 
higher level of specialization. For level 2 hospitals this is always Arkhangelsk. For the level 3 
hospitals this could be the nearest level 2 or level 1 hospital. 
The visit and discussion end in a proposal for an adapted solution for every hospital. Mainly 
this is linked to the idea of a videoconferencing network from the emergency department or 
the operation theatre at the Level 3 hospitals to the receiving telemedicine unit in 
Archangelsk. 
The recommendation to each hospital is linked to factors assumedly influencing the result of 
a total emergency medical solution. 
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Forord 

 
Denne rapporten er et produkt av det norsk - russiske helsesamarbeidet i nord, som har 
pågått i flere år. Prosjektene som har kommet ut av dette samarbeidet, har hatt fokus på 
viktige problemer i russisk helsetjeneste. Samtidig har arbeidet vært preget av gjensidighet. I 
dette prosjektet har det vært fokusert på trafikkulykker, da spesielt relatert til nordligste del 
av motorvei M8 mellom Arkhangelsk og Moskva. Helsedirektoratet har bestilt og finansiert 
kartleggingen som er utført av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). 
Kartleggingen har omfattet en planleggingsperiode, en kartleggingsreise og rapportskriving. 
Kartleggingsreisen foregikk 13.-20. januar 2010, og innebar besøk og samtaler med 
helsepersonell og helseorganisatorer på sju sykehus på nordre del av M8, fra Arkhangelsk i 
nord til Velsk i sør. 
Rapporten er skrevet rett etter kartleggingsreisen. Bidragsytere til rapporten har vært; 
Svetlana Manankova Bye, Oddvar Hagen, Stig Karoliussen og Elisabeth Ellefsen Sjaaeng, 
alle ved NST. 
Vi vil takke helsearbeiderne og helseorganisatorene ved alle de sju sykehusene vi har 
besøkt. Ikke bare har de gitt oss tilgang til et verdifullt materiale om sine sykehus, men også 
vist oss mye av det interessante og verdifulle arbeid som foregår mellom ulykkessted og 
sykehus. Vi har blitt mottatt med hjertelighet og åpenhet, og fått tilgang til alt vi har ønsket av 
interesse for prosjektet. Takk til alle våre kolleger i Arkhangelsk Oblast. 
 
 
Tromsø, 2010-02-09 
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1 Innledning 

Helsedirektoratet har i mange år samarbeidet med Arkhangelsk fylke om reformering av 
helsevesenet i Arkhangelsk med hovedvekt på medisinsk hjelp/helsetjenester på primært 
nivå. Prosjektleder i Helsedirektoratet er Odd Arild Haugen. Mest involverte i dette prosjektet 
er distriktene (rajoner): Vinogradovskij, Shenkurskij og Velskij. Disse tre distriktene ligger ved 
motorveien M8 som forbinder Arkhangelsk med Moskva.   
 
Oppdraget er gitt av Helsedirektoratet. Det går ut på å kartlegge muligheter for en forbedret 
telemedisinsk kommunikasjon, gjerne VK-kommunikasjonkommunikasjon(VK-
kommunikasjon) mellom distriktene i fylket, særlig distriktene Vinogradovskij, Shenkurskij, 
Velskij, og de regionale helseinstitusjonene i Arkhangelsk, spesielt Regionsykehuset (RiA). 
VK-kommunikasjoner t viktig i forbindelse med gjennomføring av Russlands statlige program 
(videre i rapporten kalt Programmet) om kvalitativ forbedring av håndtering av trafikkskadde. 
Programmet startet i 2008, og Arkhangelsk fylke deltar som ett av pilotfylkene i Russland fra 
og med 2009.  
 
 

1.1 Bakgrunn for oppdraget 

Nåværende direktør ved RiA Andrej Berezin utformet i 2006-2007 et konsept for forbedring 
av organiseringen av medisinsk hjelp til trafikkskadede i Arkhangelsk fylke. 
 
I Russland skjer det ca. 230 000 ulykker på veiene per år med ca. 30 000 døde og ca. 
300 000 skadde. Andel døde per 100 skadde i trafikkulykker er adskillig høyere i Russland 
enn i I-land. Dødeligheten pga. trafikkulykker kan reduseres, og system for hjelporganisering 
ved trafikkulykker bør moderniseres og effektiviseres. Det er tre grunnleggende faktorer som 
avgjør dødelighetsreduksjon: 
 

Hvor raskt informasjon om ulykker kommer til nøkkelpersoner 
Når medisinsk hjelp påbegynnes 
Døgnberedskap (24/7) ved sykehusene langs motorveier 

I Arkhangelsk fylke er det om lag 2500 hendelser/trafikkuhell på ett år, med 3000 skadde. 
M8 er den viktigste transportveien
blant transportveiene i fylket. Dødstallene er oppgitt til 10 % av de skadde. Av de døde i 
trafikkulykker, dør 65 % på vei til sykehuset. Det svakeste ledd i kjeden er det pre-hospitale 
tilbudet. 
 
Formålet med konseptet er å redusere dødelighet og handikap pga. trafikkulykker. 
 
Mål:  
 

1. Danne ansvarssoner for helseinstitusjonene 
2. Forkorte gjennomsnittstiden fra ulykke til ambulansen er på skadestedet 
3. Forbedre kvaliteten på den pre-hospitale hjelpen 
4. Forbedre transporten til sykehus 
5. Etablere opplæring av sjåfører og medisinsk hjelpepersonell i bilen 

Konseptet nevner blant forventet resultat følgende: 
 
 Forbedret kvalitet på det pre-hospitale forløp, totalt sett 
 Forbedret kvalitet på 1. og 2. nivå (Universitetssykehus og mellomstore sykehus) 

behandlingen 
 En forbedret akuttmedisinsk kjede 
 En felles tilnærming til hvordan medisinsk hjelp blir organisert 
 En forbedret ressursbruk og bedre effektivitet ved ansvarlige institusjoner 



 

  
 

 Utvikle og innføre informasjonsteknologi til samhandling 
 Nedkortet tid til skadested fra feltskjærsenter, maks 30 min. 
 Oppdatere feltskjærtjenesten (medisinsk førstehjelper, se pkt 1.4.1) 
 Innføring av standarder for medisinsk hjelp til skadede  
 Etablere samhandling mellom alle innstanser: veipoliti, brann ambulanse og sykehus 
 Etablere stabil kommunikasjon, stasjonær og mobil 
 Etablere helikopterlandingsplass på tre steder: Holmogory, Emetsk og Arkhangelsk 
 Opplysning av befolkningen 
 Etablering av felles redningssentral (AMK) og katastrofemedisinsk senter i Arkhangelsk 

Det er foreslått i konseptet å dele M8 inn i tre soner: 
Sone A:  Arkhangelsk til Bereznik, 300 km. Ledes fra Arkhangelsk. 
Sone B:  Shenkursk til Velsk. Ledes av Velsk. 
Sone C:  Bereznik til Kotlas. Denne sonen er ikke blitt med i Programmet. 

Sone A deles i:  
Kholmogory  90 km 
Emetsk  90 km 
Bereznik 80 km 

Dette innebærer at alle får ansvar innen om lag 30-40 minutters kjøring. 
Arkhangelsk fylke har sykehus på følgende steder langs motorveien M8 Arkhangelsk-
Moskva: 

 
Nivå 1: Regionalt kompetansesenter - Regionsykehuset i Arkhangelsk (RiA) 
Nivå 2: Bysykehus nr 2 /akuttsykehus i Severodvinsk, Sentralsykehuset i Velsk 
Nivå 3: sentralsykehusene i Vinogradovskij distrikt Bereznik og Shenkursk. I 
Kholmogorskij distrikt, Kholmogory og Emetsk lokalsykehus.  
  

1.2 Målene med kartleggingen 

Målene med reisen var: 
 
1. Å kartlegge hva som finnes i dag og hva som trenges for å etablere online 

kommunikasjon 24 timer/7 dager i uka mellom nivåene 2, 3 og kompetansesenteret ved 
RiA i forbindelse med akutt behandling av trafikkskadede. Kartleggingen skal også 
inkludere å: 

a. Se nærmere på kommunikasjonsutfordringer/kommunikasjonslinjer mellom 2/3 
nivå og kompetansesenteret  

b. Se nærmere på utstyr som finnes på operasjonsstuer og til 
undersøkelse/diagnostikk av trafikkskadede og komme med konkrete forslag til 
hva som trenges 

c. Komme med forslag til valg av kameraer og deres plassering og tilkobling på 
operasjonsstuene og ved undersøkelsesstuene  

2. Foreslå mulige løsninger til forbedring/endring, gjerne pakkeløsninger 
3. Estimere budsjett for forbedringstiltak 

 
Vedrørende ambulanse: Direktøren ved RiA, Andrej Berezin, mener at det er hensiktsmessig 
at denne undersøkelsen også inkluderer logistiske aspekter ved bruk av nylig innkjøpte 
ambulansebiler. Disse skal betjene trafikkskadde, og eventuelt benytte telemedisinsk 
utstyr/kommunikasjon, slik at undersøkelse og behandling av traumer kan påbegynnes mens 
skadde er på vei til sykehus. 
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Bilreisen langs M8 i Arkhangelsk fylke var organisert av RiA v/direktør Andrej Berezin. 
Gruppen fra NST kunne oppleve både avstandene mellom sykehusene, veidekkekvalitet, 
geografiske omgivelser og andre utfordringer.  
 
Gruppen besto av:  
 
Oddvar Hagen   Anestesisykepleier og prosjektleder for prosjektet 

edisinsk Konferanse (VAKe) - VK-
kommunikasjon som kommunikasjonsmedium i 

 
 
Elisabeth Ellefsen Sjaaeng:  Ingeniør i medisinsk teknikk 
 
Stig Karoliussen:   Ingeniør i telekommunikasjon 
 
Svetlana M. Bye:   Lege og Russlandskoordinator 
     
 
Med oss på reisen var tre personer fra RiA:  
 



 

  
 

Andrej Mokeev:  Lege, leder luftambulanseenhet RiA og tidligere leder 
telemedisinske senteret RiA.   

 
Aleksandr Ponomarev:   Leder IKT-avdeling RiA  
 
Aleksej Tretjakov:  Tekniker og ansvarlig for organisering og drift av VK-

kommunikasjonsendinger mellom RiA og andre 
helseinstitusjoner  Regionalt telemedisinsk senter 

 
Disse tre vil få ansvar for bl.a. organisering og drift av VK-kommunikasjon i forbindelse med 
trafikkskadebehandling når denne blir etablert. 
 
 

1.3 Datainnsamling 

Datainnsamlingen til denne rapporten er gjort i løpet av 5 dager, hvor alle sykehusene er 
besøkt, ett til to per dag.  
 
Dette har vært mulig ved at sykehusene har stilt med helsefaglige, organisatoriske og 
teknologiske ressurser. Derved har vi, uten problemer eller forsinkelse, har fått snakke med 
alt personell som har hatt relevante opplysninger for undersøkelsen.  
 
Rapporten berører ikke alle aspekter av det arbeidet som gjøres med den pre-hospitale 
kjeden i Arkhangelsk fylke, men fokuserer på muligheter med telemedisin i forbindelse med 
Programmet, eller det som må vurderes sammen med telemedisinske løsninger. 
 
Hovedtema for rapporten: Trafikkskader og deres helseorganisatoriske og medisinsk 
håndtering. Rapporten nevner ikke andre oppgaver som de involverte sykehusene utfører. 
Unntaket er meget korte beskrivelser i de tilfellene det er relevant til hovedtema. For å minne 

 
 
Vi har ikke besøkt fylkets barnesykehus. Dette er like stort som RiA og utfører tilsvarende 
funksjoner for barn mellom 0 og 18 år. 
 
 

1.4 Generelt om helseinstitusjonene 

Alle ovennevnte helseinstitusjoner er offentlige. Regionsykehuset i Arkhangelsk er fylkets 
ledende sykehus for voksne, unntatt psykiatri, kreft og tuberkulose. Egne regionale 
helseinstitusjoner har ansvar for disse tre fagområdene. Det finnes et eget barnesykehus i 
Arkhangelsk. Regionale helseinstitusjoner er bl.a. ansvarlige for kompetansestøtte og 
kompetanseoverføring til helseinstitusjoner i distrikter og for innføring av moderne metoder i 
diagnostikk, behandling og forebygging i hele fylke. Alle regionale helseinstitusjoner har 
både sengeavdelinger og flerfaglig poliklinisk virksomhet, i hovedsak for pasienter fra 
distrikter/. 
 
Luftambulansesenteret er organisert ved RiA. I 2010 blir luftambulansesenteret fusjonert 
med senter for katastrofemedisin og medisinsk håndtering av katastrofer og 
unntakssituasjoner, slik som det var på 90-tallet. Regionalt telemedisinsk senter var da 
etablert som en enhet under dette senteret.  
Sentrale sykehus i distrikter er flerprofilerte helseinstitusjoner med både sengeposter og 
poliklinikker. Et sentralt sykehus er ansvarlig for organisering av alle helsetjenester i sitt 
distrikt, og er overordnet senter for mindre lokale sykehus, sykestuer, helsestasjoner med 
feltskjær og jordmor (FAP). Det er også slik at avdelingsledere ved sentrale sykehus er 
ansvarlige for helsetjenester i distriktet på hvert sitt område, for eksempel avdelingsleder ved 
kirurgisk avd.  for kirurgi, barneavdeling  for pediatri etc.  Befolkningstetthet, distriktets 
størrelse og geografiske særegenheter (øyer, elver etc.
mindre helseinstitusjoner/sentre i distriktenes utkanter.  
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Sykehuset i Velsk deltar i et norsk-russisk samarbeidsprosjekt om hjerneslagbehandling: 
ehabilitering av MS og 

hjerneslag, begge med Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). 
 
 
1.4.1 Feltskjær 

Feltskjærtjenesten (FAP) spiller stor rolle, særlig i fjernliggende og mindre befolkede strøk. 
Feltskjær og jordmor, og ofte feltskjær-jordmor i en person. De utdannes på høyskolenivå og 
er ansvarlige for forebyggende arbeid, behandling av kronisk syke, diagnostikk i akutte 
tilfeller (eks. hjerteinfarkt), første medisinsk hjelp og øyeblikkelig hjelp (ØH). Ofte er det 
nettopp de som møter først på skadestedet. Feltskjær bemanner ambulansene i distriktene. 
 
 
1.4.2 Opplæring og videreutdanning  

Utdanning av helsepersonellet er en viktig del av kvalitetshevingen. Alle som jobber med 
skadede pasienter: Ambulansepersonell, feltskjærer, kirurger, traumatologer, anestesileger, 
intensivleger og -sykepleiere, anestesisykepleiere, operasjonssykepleiere, radiologer og 
andre deltar på videreutdanningskurs i trafikkskadebehandling ved Russlands ledende 
kompetansesentra: 
 

1. Klinisk og forskningssenter i akutt medisinsk hjelp navnet etter N.V.Sklifosovskij i 
Moskva   

2. Klinisk og forskningssenter i nevrokirurgi, navnet etter N.N. Burdenko i Moskva  
verdens største klinikk innen nevrokirurgi  

3. Janelidze Research Institute of Emergency medicine - ledende senter i akutt 
medisinsk hjelp og behandling i Nordvest-Russland, St. Petersburg. 

Mange av de ansatte ved ovennevnte sykehus har deltatt på disse kursene, mens andre er 
under utdanningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

2 Sykehus i Kholmogory, Nivå 3 

Informanter:  Sjefslege Aleksandr Parfentjev og hans nestledere. 
 
 

2.1 Medisinske oppgaver og organisering 

Ansvarsområde langs M8: 90 km, fra 45 km sør for Arkhangelsk og videre sørover 
 
Sykehusets hovedoppgave i denne sammenheng er stabilisering av skadde. Sykehuset har 
ikke ansvar for behandling av trafikkskadde, da de overføres rett til Arkhangelsk. Deres 
pasienter er derfor de med lettere skader som ikke trenger høyspesialisert behandling. Av 
andre grupper som sykehuset er ansvarlig for i denne sammenheng nevnes 
terminalfasepasienter og pasienter med ustabilt blodtrykk.   
 
Ressurser helsepersonell: Sykehuset har totalt en anestesilege, en anestesisykepleier og 
3 kirurger. De har 2 spesialister på ultralyd som kan undersøkelse og diagnostikk. 
 
Oppgaver relatert til akuttmedisin: Anestesilege følger ustabile pasienter til Arkhangelsk 
ca. 20 ganger per år. Anestesipersonell brukes til å følge kritisk syke barn. Hardt skadede 
kjøres rett til Arkhangelsk eller stabiliseres før videresending. 
 
Varsling og kommunikasjon: Varsling og kommunikasjon skjer primært med GSM 
mobiltelefon fra skadested. 
 
Medisinsk kjede: Pasienter hentes med sykebil bemannet med feltskjær. 
 
Akutt mottakelsesrom: Har ekstremt tungvint inngang i 1.etasje. Adgangen til akuttrommet 
går over ei lita trapp og gjennom 2 kontorer. Sykehuset er godt utstyrt med bærbare 
akuttenheter, som er godt egnet for transport. De har bærbar ventilator, defibrillator, el. sug, 
intubasjonsenhet, pulsoksimeter, glukosemåler, enhet for varme væsker og antisjokkbukse. 
 

 
Bilde 1: Akutt mottakelsesrom i Kholmogory  

Operasjonsstue: 3.etasje. Har standard løsning med eldre anestesiutstyr. 
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Bilde 2: Operasjonsstue i Kholmogory 

 
Intensivrom: 3.etasje. Standard respirator med oksygenproduksjonsenhet og defibrillator 
med EKG. 
 
Ultralydsrom: Ultralyd gjøres som standard ved all mistanke om abdominalskade og 
traumer. Brukes også til obstetrikk og gynekologi. 
 
Røntgen: Moderne skjelett røntgen, analog fremvisning.  Ønske om å digitalisere 
billeddelen. Ved behov for bildeoverføring avfotograferes de analoge røntgenfilmer med 
digital kamera. De har digitalt tannrøntgen. 
 
 

2.2 Utstyrsressurser og datainfrastruktur i Kholmogory 

Tabell 1: Medisinsk utstyr, sykehuset i Kholmogory 

Røntgen Operasjons- 
stue 1 

Operasjons-
stue 2 

Intensiv Poliklinikk Akuttmottak 

Skjelett 
 
Tannlege 

Anestesibord 
 
Operasjons-
bord 
 
Pulsoksimeter 
 
Operasjons-
lampe 

Endoskopi-
rack 

Respirator 
 
Oksygenator 
 
Defibrillator 

EKG apparat 
 
Ultralyds- 
apparat 
 
Ultralyds- 
apparat 

Defibrillator 
 
Pulsoksimeter 
 
Sug 
 
Ventilator 
 
Blodsukker-
måler 
 
Nebulisator 

 
 
Akuttmedisinsk utstyr til diagnostikk: Røntgen, ultralyd, EKG, pulsoksimeter, laporaskop, 
blodsukkermåler. 
 



 

  
 

Akuttmedisinsk utstyr til behandling: Operasjonsutstyr, anestesibord, ventilator, 
respirator, defibrillator, pulsoksimeter, sug, nebulisator. 
 
Tabell 2: Infrastruktur i Kholmogory 

 

 
2.3 Ønsket løsning 

bedre stabilisering av pasienten.  
 
Ønsket løsning: VK-kommunikasjon.  
    

1. prioritet:   VK fra skadestue  til RiA /Barnesykehuset i Arkhangelsk. 
2. prioritet, eventuelt:  VK fra operasjonsstue - til RiA /Barnesykehuset i  
      Arkhangelsk 
Medisinsk informasjon: Primært lyd og bilde av pasient, og VK-kommunikasjon med 

RiA. Undersøkelsesdata til spesialister som mangler i 
Kholmogory, eks. til nevrokirurg. 

 
2.4 Anbefaling 

Sykehuset har begrensede akuttmedisinske ressurser. Det virker som en vanskelig 
avveining hvorvidt trafikkskadede skal innom Kholmogory, eller kjøres direkte (45 km) til 
Arkhangelsk. Sykehusets plassering, bemanning og fasiliteter tilsier at dette kan bli ei 
tidsfelle for trafikkskadde fra M8. Det er neppe noe å vinne på operasjon i Kholmogory, 
operasjonsstua ligger dessuten i 3. etasje, uten heis. Derimot kan stabilisering være aktuelt, 
med anestesilege som følger pasienten(e) videre. 
 
Akuttrommet er godt utstyrt, men ekstremt tungvint bygningsmessig. Sykehuset ønsker å 
bygge om dette, noe som ansees som absolutt nødvendig. En styrking av sykehusets 
kommunikasjon med videokonferanse vil best kunne skje i akuttmottaket. VK-
kommunikasjon her kan fungere som en styrking av primærbehandlingen, og vinne tid for 
reisen videre til Arkhangelsk. 
 
 
 

Mulig tilgjengelig 
kapasitet i dag Teknologi Avstand til hovedfiber Anmerkninger 

1,5 Mbit/s SDSL 800 m - Ikke Ethernet i alle bygg 
- Fiber mellom hovedserver og poliklinikk 
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3 Sykehuset i Emetsk, Nivå 3 

Informanter: Sjeflege Anatolij Zolotilov, hans nestleder, overkirurg og IKT-ansvarlig. 
 
 

3.1 Medisinske oppgaver og organisering 

Ansvar og ansvarsområde langs M8: 100 km av M8, fordelt på nordlig og sørlig retning.  
Lokalsykehus med akuttfunksjon, da det er det første sykehuset som ligger rett ved M8 etter 
Arkhangelsk. Det gir dem en del tunge akuttmedisinske og traumatologiske oppgaver. 
 
Medisinske oppgaver: Befolkning på 10 000. Sykehuset har 4 sengeposter: 
indremedisinsk, kirurgisk, gynekologisk og barn; totalt 120 senger.  
 
1. etasje er til diagnostiske senger og poliklinikk. 
2. etasje inneholder sengeavdeling (4 poster).  NB det er ikke heis til 2. etasje. 
 

 
Bilde 3: Operasjonsstue Emetsk 

 
Akuttmedisin: Sykehuset har en viktig traumefunksjon, spesielt stabiliserende og ved akutte 
nødoperasjoner. Ved hjerteinfarkt gjøres trombolyse ved ankomst sykehus med 
tredjegenerasjons trombolysemedisin.  
 
Varsling og kommunikasjon: AMK med AMK sykepleiere. Kommuniserer med GSM 
mobiltelefon. 
 
Innleggelse av akutte pasienter: Ambulanse med feltskjær henter til mottaket. 
 
Akuttmedisinsk organisering i sykehuset: Akuttmottak med eget akuttrom. Logisk 
organisert. Akuttrommet er for lite, og et nytt, nærliggende rom (32 m²) er under ombygging. 
 
Ressurser helsepersonell: 16 leger, derav 2 kirurger, 2 anestesileger, 2 barneleger, 3 
indremedisinere, 2 tannleger, radiolog (røntgen og ultralyd diagnostikk) og allmennleger. 
 



 

  
 

AMK er sykepleierbemannet og strategisk plassert i akuttmottaket. 
 
Ambulansevakt 24/7 med feltskjær. Bra utstyrt, og bilen er oppvarmet. Det finnes mulighet til 
ekstraoppvarming med strømaggregat. 
 
Telemedisin i dag: Røntgenbilder (toraks) på e-post til Tuberkulosesykehuset i 

Arkhangelsk. Digitale bilder kan sendes med e-post, f. eks. bilder fra ultralydsundersøkelse, 
røntgenbilder og EKG. 
 
 

3.2 Utstyrressurser og datainfrastruktur i Emetsk 

Tabell 3: Medisinsk utstyr, sykehuset i Emetsk 

Røntgen Operasjonsavdeling Poliklinikk Akuttmottak Intensiv 

Universal  
 
Tannlege 
 
 Toraks 

Anestesibord  
 
Operasjonsbord  
 
2 stk Ventilator  
 
Kompressor  
 
Endoskopirack  
 
Defibrillator  
 
Pasientmonitor 

2 stk EKG 
2 stk Ultralyd 

Pulsoksimeter  
 
Sug  
 
Ventilator  
 
Blodsukkermåler  
 
Nebulisator  
 
EKG apparat 

Respirator  
 
Oksygenator  
 
Defibrillator  
 
Røntgenapparat  
 
Ventilator  
 
Væskevarmer  
 
Anestesibord 

 
 
Akuttmedisinsk utstyr til diagnostikk: Røntgen, ultralyd, EKG, endoskopi, pasientmonitor, 
pulsoksimeter, blodsukkermåler. 
 
Akuttmedisinsk utstyr til behandling: operasjonsutstyr, anestesibord, ventilator, 
respirator, defibrillator, væskevarmer, nebulisator. 
 
Tabell 4: Infrastruktur i Emetsk 

Mulig tilgjengelig 
kapasitet i dag 

Teknologi Avstand til hovedfiber Anmerkninger 

1,5 Mbit/s SDSL  

- Internett tilgjengelig på 
operasjonsstuen 
- Ethernet i bygget 
- 37 PC'er 

 
 

3.3 Ønsket løsning 

Pasientinformasjon: De mener at det kan være nyttig å overføre pasientinformasjon i 
forbindelse med traumer, både fra akuttmottak i 1. etasje, og fra operasjonsstue i 2. etasje. 
 
Førsteprioritet ved multitraumer er levende bilder. Stillbilder inneholder vesentlig mindre 
informasjon. Levende bilder kan med fordel suppleres med kliniske måleparametere. 
 
I tillegg ønsker de overført radiologiske bilder, som avfotograferte stillbilder. 
 
Prioritering av en mulig VK-løsning: 
 

1. prioritet: Fra operasjonsstue - til RiA /Barnesykehuset i Arkhangelsk.  
2. prioritet: Eventuelt fra skadestue  til RiA /Barnesykehuset i Arkhangelsk.   
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Det viktigste medisinske området for kommunikasjon er multitraumer. Spesielt tøft for 
sykehuset på nivå 3 er å opprettholde vaktbemanningen på sommerstid med døgnvakter. 
VK-kommunikasjon ansees som et mulig støttende redskap i den sammenheng. 
 
De understreker behovet for felles telemedisinsk programvare i fylket. 
Det var og et ønske om helikopterlandingsplass, ønsket både av Andrej Mokeev og av 
sjeflegen i Emetsk. 
 
 

3.4 Anbefaling 

På grunn av avstandene og Emetsk sin beliggenhet blir sykehuset viktig i et traumatologisk 
perspektiv. 
 
Multitraumatiske pasienter med alvorlige eller uklare indre blødninger vil ha lang transporttid 
med bil til Arkhangelsk. Det hadde vært ønskelig med et kirurgitilbud i Emetsk i denne 
sammenheng. Både akuttmottaket og operasjonsstua her kan bli viktig. 
 
Sykehuset mangler en rask pasientforflytning fra 1. til 2. etasje med heis, og har bare to 
kirurger. For øvrig er sykehuset godt akuttmedisinsk organisert. Det synes derfor naturlig at 
VK-kommunikasjon styrking skjer på de kritiske punktene: diagnostikk / stabilisering på 
akuttrommet, eller alternativt på operasjonsstua.  
 
Bortsett fra den noe tungvinte transporten til operasjonsstua og en uklar tilstedeværelse 24/7 
med en kirurg, støttes sjefslegens prioritering av operasjonsstua som VK-rom i 
traumesammenheng. 
 
 
 



 

  
 

4 Sykehuset i Bereznik, Nivå 3 

Informanter: Sjefslege Irina Antufjeva, tidligere sjeflege og nåværende leder for opplæring i 
medisinsk førstehjelp og livredning Alexander Logis, kirurg, anestesilege. 
 
 

4.1 Medisinske oppgaver og organisering 

Ansvar og ansvarsområde langs M8: 101 km (268 km fra Arkhangelsk). 
Sentralsykehusfunksjoner i Vinogradovskij distrikt. 
 
Total populasjon i ansvarsområdet: 19 500, derav 3600 barn under 18 år. Eldre er 
overrepresentert. Ca. 10 000 er i arbeidsdyktig alder. Demografisk tilvekst er fortsatt negativ, 
flere dør enn fødes. Vanligste dødsårsaker: hjerte/kar, kreft og skader. 
 
Sykehuset består av flere eldre trebygninger, hovedbygningen er fra 1905. Totalt 100 
senger: indremedisinsk avd. 30 senger og 10 dagsenger, kirurgisk avd. 20 senger og 2 
dagsenger, barneavdeling 15 senger og 5 dagsenger, gynekologi/obstetrikk (fødsel) 20 

behandling 350 pasienter per vakt, dvs. 700 per dag. 
 
Sykehuset administrerer også en filial på den andre siden av elva med 20 senger til totalt 
6000 innbyggere. 
 
Det er allmennlegesentra på 3 steder som betjener mellom 800 og 7000 innbyggere hvert. 
 
Feltskjær- og jordmortjeneste (FAP) finnes på totalt 20 punkter i distriktet, det største med 2 
feltskjærer for 700 innbyggere på isolerte/fjerntliggende steder. Langs M8: 4 
ambulansepunkter knyttet til sykehuset, betjent av feltskjære. 
 
Alexander Logis er leder for en treningsskole/distriktsavdeling ved fylkets senter for 
håndtering av unntakssituasjoner og katastrofemedisin. Skolen er velutstyrt med 
informasjons- og treningsmateriell og driver med opplæring i redning ved alle typer skader 
og øvelser i Hjerte-Lunge-Redning for ikke-medisinsk personell: redningsfolk, veipoliti, 
brannvesenet, sjåfører, skoleelever fra 5. klassetrinn.  
 
 

4.2 Medisinsk 

Sykehusets hovedoppgaver: Nivå 3 sykehus med de vanlige funksjonene. Vi fokuserte på 
kirurgisk blokk. 
 
Varsling og kommunikasjon: Fasttelefon og GSM mobiltelefon med ufullstendig dekning. 
AMK ligger i egen bygning.  
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Bilde 4: AMK i Bereznik  

Innleggelse av akutte pasienter, medisinsk kjede til sykehuset: Vanlig, innleggelser med 
ambulanse fra feltstasjoner. 
 
Akuttmedisinsk organisering i sykehuset: Funksjonene knyttet til ulykker er samlet i 
medisinsk blokk. Inngangsparti noe trangt, men korte trapper. Mottaket er rett ved inngang i 
1. etasje.  
 

 
Bilde 5: Akuttrom i Bereznik 

 



 

  
 

 

 
Bilde 6: Operasjonsstue i Bereznik, 2.etasje 

Ressurser helsepersonell: Kirurg, anestesilege, radiolog. 
 
Telemedisin i dag: Sykehuset har deltatt i flere prosjekter, noen videreført i drift. Vi 
registrerte sending av EKG og røntgenbilder, begge som avfotograferte digitale bilder. Disse 
lagres som jpg-filer på PC. 
 
De har ikke elektronisk pasientjournal, men bruker elektronisk resept og elektronisk 
helsestatistikkoverføring til regionale og statlige byrå. 
 
 

4.3 Utstyrressurser og datainfrastruktur i Bereznik 

Tabell 5: Medisinsk utstyr, sykehuset i Bereznik 

Operasjonsstue Røntgen Poliklinikk Kirurgisk avdeling 

Operasjonslampe  
 
Diatermi  
 
Anestesibord  med 
ventilator  
 
Sug  
 
Pulsoksimeter 
 
Defibrillator  
 
Røntgenapparat 
 
Lapraskopirack 
 

Toraks 
 
Skjelett 
 
Tannlege 

Gastroskopi  
 
4 stk  
ultralydsapparat  
 
Monitor-EKG 

Respirator  
 
Oksygenator 
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Akuttmedisinsk utstyr til diagnostikk: Pulsoksimeter, røntgen, ultralyd, gastroskopi, 
monitor- EKG, pulsoksimeter. 
 
Akuttmedisinsk utstyr til behandling: Operasjonsutstyr, anestesibord, ventilator, 
defibrillator, lapraskopi, gastroskopi, respirator med oksygenator, diatermi, pulsoksimeter. 
 
Tabell 6: Infrastruktur i Bereznik 

 
 

4.4 Ønsket løsning 

De har et nøkternt syn på situasjonen og har hverken store krav eller forventninger. De gir et 
eksempel på en utført tjeneste, innleggelse av kanyle til vena subclavia, som ble veiledet 
over telefon. Dette er et eksempel på en prosedyre hvor en visuell veiledning som VK-
kommunikasjon kunne gitt langt bedre veiledningskvalitet. De 

 
 
Bruk av VK-kommunikasjon med bilde er en ideell løsning. Ved trafikkskader og multitraumer 
kunne VK-kommunikasjon brukes for kompetansehenting hos nevro-, toraks-, 
abdominalkirurger  og/eller ortopeder ved RiA. 
 
De viktigste data er røntgenbilder og VK-kommunikasjon som viser pasientens utseende. 
VK- kommunikasjon hvor hudfarge, leie, ansiktsuttrykk og flere visuelle tegn, vil bidra til et 
helhetlig sykdoms- og pasientbilde hos konsulenter ved RiA. 
 
Ultralyd- og endoskopiundersøkelser er aktuelle for second opinion over VK-kommunikasjon. 
De trenger også overføring av bilder og skrevne data, eksempelvis laboratoriedata. 
 
Deres 1. prioritet er VK-kommunikasjon akuttstue. Deres 2. prioritet er VK-kommunikasjon 
fra operasjonsstue. Det oppstår behov for veiledning fra operasjonsstua, men ikke så ofte. 
 
Dagens fasiliteter er ikke tilfredsstillende, og de ønsker en utvidet (større) akuttstue, hvor 
VK-kommunikasjon kombineres med røntgenundersøkelse. De har nytt mobilt 
røntgenapparat.  
De ønsker et nytt bygg med kirurgi, operasjon, akuttmottak, intensiv og diagnostikk. Dette er 
allerede tegnet av en norsk arkitekt i forbindelse med Helsedirektoratets prosjekt. 
 
 

4.5 Anbefaling 

Hele dette distriktet er bygd rundt M8 og langs elven Nord-Dvina. Den sentrale plasseringen, 
både ved M8 og som knutepunkt på veien sørøstover til Kotlas, gjør Bereznik sentral ved 
håndtering av trafikkulykker. Bygningsmassen er gammel, nedslitt og lite egnet til 
akuttvirksomhet. 
 
Bereznik har stort ønske om å kommunisere med spesialister i Arkhangelsk og stor tro på 
bruk av klinisk VK-kommunikasjon kombinert med overføring av kliniske undersøkelsesdata. 
Her er røntgen- og ultralydbilder mest aktuelle. I tillegg er det naturlig å gjøre alle data som 
finnes på PC tilgjengelig f.eks røntgenbilder på e-post. Vi anbefaler en bygningsmessig 
utvidelse av akuttrommet og en plassering av VK-kommunikasjon her. 
 

 Mulig tilgjengelig 
kapasitet i dag Teknologi Avstand til hovedfiber Anmerkninger 

Upload: 512 Kbit/s 
Download: 2,5 Mbit/s ADSL 3 km 

- Internett tilgjengelig på 
Intensiv/ operasjonsstue 
- Ikke intranett mellom bygg 
- Ikke oppgraderbare 
kobberledninger 



 

  
 

Operasjonsstua er et alternativt rom for VK-kommunikasjon. Når pasienten må videresendes 
er transport mellom to etasjer i bygning uten heis et klart forsinkende moment. Vi støtter 
derfor VK-kommunikasjon på operasjonsstua som 2. prioritet i Bereznik. 
 
Generelt vil sykehusets akuttfunksjoner styrkes av videokommunikasjon med Arkhangelsk. 
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5 Sykehuset i Shenkursk. Nivå 3 

Informanter: Sjefslege Alexander Tjurjapin, hans nestleder, overlege og kirurg. 
 
 

5.1 Medisinske oppgaver og organisering 

Ansvar og ansvarsområde langs M8: Ligger plassert midt i Arkhangelsk fylke. Har ikke 
jernbane eller elv som transportvei. Hovednæring er skog, sagbruk og landbruk. Byen ligger 
på andre sida av elva for M8, og det er vei over elva om vinteren og pongtongbru om 
sommeren. Likevel oppgis antall dager i året uten bilforbindelse over elva til om lag 7-10 
dager. 
 
Total populasjon i ansvarsområdet: 17 500. 
 
Poliklinisk behandling: 300/vakt, dvs. 600 /dag. Filial i sør med 10 senger. Tre områder i 
distriktet som hører under sykehuset har ambulansestasjon med ambulansebil, feltskjær/ 
jordmortjeneste. 
 
Tabell 7: Skadestatistikk i Shenkurskij distrikt i 2008-2009 

M 09 2008 2009 
Antall trafikkulykker langs Shenkursk del av M8: 13 14 
Derav omkomne: 1 1 
Antall pasienter hentet med ambulansebiler  29 
derav fra M8   10 
fra andre veier  19 
Pasienter som fikk hjelp etter trafikkulykker  43 
derav barn  10 
Av disse innlagt  14 
derav barn  5 
Skadde totalt til Shenkursk sykehus:   56 56 
derav fra M8 18 14 
Intensivbehandlet: 36 30 
 
Operasjoner: Omlag 70% av alle operasjoner er akutte, ca. 30% av dem er i forbindelse med 
skader. 
 
Sykehuset ligger spredt over flere bygninger, hvorav to ble befart. 
 

Kirurgisk hus: nyoppusset, tiltalende, praktisk med mottak og operasjonsavdeling og 
intensivrom på samme plan og i nærheten av hverandre. I 1. etasje er kirurgisk og 
gynekologisk seksjon med 25 senger. I 2. etasje ligger fødeavdeling. Mobil enkel 
analog radiologiservice i kirurgibygget. 
 
Radiologisk avdeling: Moderne digitalt universalrøntgenapparat i egen bygning.  

Oppgaver relatert til akuttmedisin: Kirurgisk avdeling mottar alle trafikkskadde fra hele 
distriktet og ansvarsområdet langs M8. 
 
Varsling og kommunikasjon: Fasttelefon, GSM mobiltelefon. 
 



 

  
 

 
Bilde 7: Kirurgisk hus i Shenkursk  

  

 
Bilde 8: Akuttrom i Shenkursk 
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Bilde 9: Operasjonsstue til akutte operasjoner i Shenkursk 

 
Akuttmedisinsk organisering i sykehuset: 
Rom praktisk organisert med korte avstander fra pasienten kommer inn døra, akutt 
mottakelsesrom, bandasjeringsrom, operasjonsstuer og intensivrom med muligheter for 
røntgenundersøkelse ved bruk av mobil røntgen. Intensivrommet er lite, og det er planer om 
å flytte det til et av dagens 3-sengs pasientrom. 
 
Ressurser helsepersonell knyttet til intensiv: 1 anestesilege og 2 anestesisykepleiere. 2 
kirurger, hvorav en er på videreutdanningskurs. Overlegen er en svært erfaren kirurg, men 
naturligvis ikke på vakt 24/7.  
 
Telemedisin i dag: Informasjons- og illustrasjonsdata sendes via e-post. Som 
kommunikasjonskanal brukes telefon. 
Radiologi: Det tas stillbilde av filmen på lystavle som sendes som vedlegg til e-post. 
Muligheter for fjernkonsultasjon (råd og veiledning) med e-post og tekstbeskrivelser 
(epikriser), innen indremedisin med hovedvekt på lungesykdom og kardiologi. Dette gjelder 
også skader. 
 

5.2 Utstyrressurser og datainfrastruktur i Shenkursk 

Tabell 8: Medisinsk utstyr, sykehuset i Shenkursk 

Intensiv Operasjons- 
stue 1 

Operasjons- 
stue 2 

Kirurgisk avdeling Røntgen 

Elektrisk sug 
 
Pasientmonitor 
  
Respirator  
 
Pulsoksimeter 

Elektrisk sug  
 
Anestesibord 
 
Pasientmonitor  
 
Operasjonslampe 
 
Operasjonsbord 
 
Diatermi 

Ventilator  
 
Operasjonsbord  
 
2 stk operasjons-
lamper  
 
Endoskopirack  
 
Anestesibord 

Røntgenapparat 
(mobilt) 
 
2 stk 
ultralydsapparat  

Tannlege  
 
Skjelett  
 
Universal 



 

  
 

 
Akuttmedisinsk utstyr til diagnostikk: Røntgen, ultralyd, pulsoksimeter, pasientmonitor. 
 
Akuttmedisinsk utstyr til behandling: Operasjonsutstyr, anestesi, ventilator, 
pasientmonitor, endoskopi, diatermi. 
 
 
Tabell 9: Infrastruktur i Shenkursk 

 
 

5.3 Ønsket løsning  

Sykehuset ønsker VK-kommunikasjon til bruk i traumebehandlingen. De ønsker kontakt 
spesielt når skadene involverer spesialiteter som ikke finnes på sykehuset, f.eks 
torakskirurgi. Det er aktuelt å ha VK-kommunikasjon både på intensivrom og på 
operasjonsstue. Sykehuset vil gi intensivrommet 1. prioritet og operasjonsstua 2. prioritet. 
 
Sjefslegen anser den logistiske organiseringen mellom sykehusene som vel så viktig som 
behandlingsveiledningen med VK-kommunikasjon. De ønsker å kombinere VK-
kommunikasjon med PC baserte e-post løsninger, ikke minst innen radiologi. 

 

5.4 Anbefaling 

Sykehusets praktiske organisering av skadebehandling gjør flere alternative organiseringer 
mulig. Med utgangspunkt i rom er mulighetene like, og det kan til og med være mulig å rulle 
en mobil enhet mellom intensivrommet og akutt operasjonsstue for å få tilgang begge steder.  
 
Sykehusets prioritering av utstyrsplassering virker fornuftig basert på kompetansen hos 
personellet. De har en erfaren kirurg i staben, men ikke på 24/7-vakt.   
 
Vi tilrår en plassering av VK-kommunikasjon på intensivrom.  
Helst burde sykehuset hatt en mobil løsning for intensivrom og operasjonsstue, da med et 
fastmontert kamera på begge steder.  

  

Mulig tilgjengelig 
kapasitet i dag Teknologi Avstand til hovedfiber Anmerkninger 

Upload: 2 Mbit/s (Hvis man 
kjøper nytt modem) 
Download: >= 2 Mbit/s 

ADSL 5 km 

- Det er en stabil radiolink over   
elva 
- Poliklinikk har nettverk 
- Internett tilgjengelig på 
kirurgisk avdeling 
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6  Sykehuset i Velsk. Nivå 2 

Informanter: sjefslege Dmitrij Basavin, hans nestleder, sjefsykepleier, IKT ansvarlig, 
overlege/ortoped. 
 
 

6.1 Medisinske oppgaver og organisering 

Ansvar og ansvarsområde langs M8: 100 km 
 

 000 innbyggere i tettstedet, og totalt 60 000 innen 
ansvarsområdet. Derav er det 12 000 barn. Det er flere industribedrifter innen trelast og 
cellulose i distriktet. M8 passerer gjennom distriktet, og det er jernbane øst-vest mellom 
Kotlas og Konosha, og videre nordover til Arkhangelsk og sørover til Moskva. 
 
Sykehuset har en stor sentral bygning fra 1975, i flere etasjer med heis.  
 

 
Bilde 10: Sentralbygning - sykehuset i Velsk 

Foruten sentralsykehuset i Velsk er det 4 sykehus og 10 legesentre i distriktet samt 25 FAP 
(ambulanse, feltskjær og jordmorposter) i ansvarsområdet. Distriktet har totalt 130 leger og 
530 sykepleiere, bioingeniører og jordmødre. 
 
Medisinsk statistikk for stedet: Antall innleggelser er 1200 per år 
 
Medisinsk:  
Sykehuset har høy spesialisering. Som sykehus på nivå 2, er sykehuset både 
kompetansesenter for mindre lokale sykehus (to nivå 3 sykehus) og andre helseinstitusjoner 
i Velskij distrikt.  
 
De kan ha behov for å kommunisere med spesialister ved regionale helseinstitusjoner i 
Arkhangelsk.  
 
Sentralsykehuset i Velsk har totalt 365 senger og flere avdelinger, bl.a. skadeavdeling, 
nevrologisk-, kardiologisk-, gynekologisk og obstetrisk-, ØNH- og øyeavdeling. Alle 



 

  
 

akuttfunksjoner på sykehuset ligger i 1. etasje, inkludert akuttmottak og intensiv avdeling. 
Kirurgi og gynekologi er i 2. etasje med 65 senger. Føde- og obstetrisk avdeling ligger i 3. 
etasje. Nevrologi, hjerneslag og kardiologi ligger i 4. etasje.  
 
Traumatologisk avdeling er lokalisert i første etasje i nær tilknytning til akuttmottaket, 
røntgenavdelingen med CT og intensivavdeling. Sykehuset mottar multitraumer fra eget 
distrikt, samt fra Shenkursk. Sykehusets traumatologer står sentralt i dette arbeidet. De har 
regelmessig kontakt med Arkhangelsk angående traumer, inkludert telemedisinske 
konsultasjoner. De kan også fungere rådgivende til Shenkursk ved traumer.  
 
Sykehuset deltar i 3 føderale programmer: 
 

Trafikkskadde langs M8 
Sirkulasjonssykdommer: hjerneslag og hjerteinfarkt 
Sentre  for  helse:  helseforbyggende  program  

 
Akuttmedisinsk organisering i sykehuset: 
 
Sykehuset er et fullverdig akuttsykehus med fasiliteter, utstyr, personell og beredskap. Det 
bygges om i 1. etasje for å forbedre ankomst- og akuttroms-fasiliteter. Traumatologer, 
kirurger og anestesilege på vakt 24/7. 
 
 

 
Bilde 11: Ombygging av inngangen til akuttmottaket i Velsk 
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Telemedisin i dag: 
 
Sykehuset i Velsk har en telemedisinsk avdeling. Den blir slått sammen med IKT i 2010. De 
har brukt telemedisin siden 1996 og har stor erfaring og kompetanse på dette område. 
Telemedisin som tjenester i dag innbefatter fjernkonsultasjoner offline med bilder. 
Telemedisin brukes i hovedsak til pasienter med indremedisinske problemer og skalder, og 
polikliniske konsultasjoner til kardiologiske pasienter og barn. Det sendes også kliniske 
måleparametre fra medisinsk utstyr, som for eksempel EKG (stillbilde). 
 
Til helseadministrasjon digitaliseres statistikk og arkivering, samt at det kommuniseres med 
digitale resepter. 
 

 

Bilde 12: Operasjonsstue i Velsk 

 
6.2 Utstyrressurser og datainfrastruktur i Velsk 

Tabell 10: Medisinsk utstyr i Velsk 

Operasjonsstue 1 Operasjonsstue 2 Intensiv avdeling Røntgen 

Anestesibord  
 
Ventilator  
 
Operasjonsbord  
 
Operasjonslampe  
 
 
 

Anestesibord  
 
Elektrisk sug 
 
Ventilator  
 
Operasjonsbord  
 
Operasjonslampe 

Pasientmonitor 
Ventilator  
 
Oksygenator  
 
EKG 
 
Transportmonitor 

Ultralyd  
 
Toraks  
 
Skjelett  
 
Mobil skjelett 
 
CT 

 
 
Akuttmedisinsk utstyr til diagnostikk: CT, røntgen, ultralyd, EKG (12 Avl), Pasientmonitor 
 



 

  
 

Akuttmedisinsk utstyr til behandling: Operasjonsutstyr, anestesibord, ventilator, 
oksygenator, pasientmonitor. 
Akuttmottaket bygges om slik at CT maskin blir i nærheten av akuttrom. 
 
Tabell 11: Infrastruktur i Velsk 

 
 

6.3 Ønsket løsning 

Sykehuset definerer sin rolle som et nivå 2 sykehus ved at de ønsker:  
 
 Å være et ressurssenter for to nivå 3 sykehus. De to aktuelle sykehus, er Shenkursk og et 
annet som ligger nord i nabofylke Vologda, sørover langs M8.  
 
Sykehuset i Velsk ønsker å motta VK-kommunikasjon fra nivå 3, primært i forbindelse med 
traumer. De tenker da primært på akuttmottak på nivå 3, men ser også muligheten for å 
kunne veilede på akutte operative inngrep. 
 
Det er uklart om mottak av VK-kommunikasjon skal legges til AMK, som er i en annen 
bygning, eller om det skal etableres rom i hovedhuset for en slik tjeneste.  
 
Å ha kontinuerlig tilgang til VK kommunikasjon med nivå 1 i Arkhangelsk ved utfordrende 
pasienter. 
 
Kontakt med Arkhangelsk fungerer i dag telefonisk. Kontakten gjelder tunge og utfordrende 
pasienter, gjerne pasienter som avviker fra et standardforløp. Det understrekes at 
kompetanseutveksling også kan gå fra Velsk til Arkhangelsk. 
 
Det mest aktuell behovet for veiledning og diskusjon anses å være VK-kommunikasjon fra 
operasjonsstua.  
 
Å ha mulighet til faglig oppdatering av helsepersonell med fjernundervisning via VK-
kommunikasjon. Sal til undervisningsformål ligger i sokkeletasje.  
 
Sykehuset i Velsk deltar i et Barents samarbeidsprosjekt om hjerneslagbehandling: tidlig 
intervensjon og rehabilitering. Prosjektet planlegger mye bruk av fjernundervisning fra Norge 
til Arkhangelsk og Velsk. Dette forsterker behov for VK-kommunikasjon. 
 
 

6.4 Anbefaling 

Velsk ønsker en todelt funksjon både som kompetansesenter for nivå 3 og kommunikasjon 
med nivå 1 i Arkhangelsk ved spesielt utfordrende pasienter. Trafikkskadde er definitivt en 
slik pasientgruppe som skaper behov for meningsutveksling og veiledning. 
 

VK-kommunikasjon fra 
nivå 3 og omkringliggende områder. Vi vil foreslå at mottaket legges til samme bygning som 
akuttfunksjonene, for å ha lett tilgang til spesialistene.  
 
Vi støtter Velsk eget forslag om å supplere med muligheten for å sende VK-kommunikasjon 
fra operasjonsstua. Dersom dette kan være aktuelt fra mer enn en operasjonsstue, kan dette 
løses med mobilt VK-rack. 

Mulig tilgjengelig 
kapasitet i dag Teknologi Avstand til 

hovedfiber Anmerkninger 

2 Mbit/s SDSL 1,5 km 
- Alle leger har internett 
- I dag er det kobber frem til hovedfiber 
v/M8 
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7 Sykehuset i Severodvinsk  Akuttsykehuset. Nivå 2 

Informanter: Sjefslege Viktor Sviridov, oversykepleier, avdelingsledere og nestleder 
ansvarlig for medisinsk behandling. 
 
 

7.1 Medisinske oppgaver og organisering 

Ansvar og ansvarsområde: Strekningen Arkhangelsk  Severodvinsk og Severodvinsk by 
med omegn. Relatert til M8, ligger Severodvinsk nesten 50 km fra Arkhangelsk mot vest. 
 
Total populasjon i ansvarsområdet: nesten 200 000. 
 
Sykehusets hovedoppgaver: Et nivå 2 sykehus med i hovedsak alle akuttfunksjoner.  
Antall innleggelser >12000  per år, derav >70 % akutte innleggelser. Trafikkskadede til 
sykehuset >200 per år. Totalt >5000 operasjoner per år.  
 
Sykehuset har 399 sengeplasser, 11 sengeavdelinger. Poliklinikken har 1450 pasienter per 
dag. 
Sykehuset behandler øyeblikkelig hjelp kirurgi, akutt kirurgi for gastro, toraks, urologiske, alle 
skader, øye, ØNH, urologiske. I tillegg er det flere medisinske og en nevrologisk avdeling. 
 
I Severodvinsk er det egne sykehus for:  

Ansatte ved store bedrifter 
Marinehospital for marineansatte og deres familier 
Fødeklinikk 
Barnesykehus  
Psykiatrisk sykehus med nevrologi og rus. 

Severodvinsk har tilnærmet 100 % trombolysebehandling av akutt hjerteinfarkt. 
 
 
 

 
Bilde 13: Akuttsykehus i Severodvinsk 



 

  
 

Akuttmedisinsk organisering i sykehuset: Dette sykehuset har en god bemanning og et 
høyt kunnskapsnivå. Dessuten et pasientvolum som tilsier betydelig praktisk kunnskap og 
erfaring.  
 
Bygningsmessig er det et stort sykehus med lange avstander, men har heis og grei 
forflytning mellom akuttfunksjonene. 
 
Ressurser helsepersonell:  
Leger: 102 ansatte.  
Sykepleiere og annet høyskoleutdannet personell: 550 ansatte 
Anestesileger: det er 14 stillingshjemler, ikke alle besatt  
Kirurger: 17, deriblant 2 nevrokirurger  
Traumatologer: 10 
Alle typer spesialister finnes på vakt 24/7. På nattevakt har sykehuset følgende 
vaktressurser: 10 leger, derav 3 kirurger, 2 anestesileger, 2 traumatologer, 1 gynekolog og 1 
indremedisiner. 
 
 

7.2 Utstyrressurser og datainfrastruktur i Severodvinsk 

Tabell 12: Utstyr i Severodvinsk 

Røntgen Operasjonsstue Mottak avd. Laboratoriet 

2 stk CT 
 
2 stk Ultralyd 
 
Universal  

Anestesibord  
Endoskopirack  
2 stk Pasientmonitor 
Pulsoksimeter  
Defibrillator 
2 stk mobile 
røntgenapparat 
Operasjonslampe 
Operasjonsbord  
 

Operasjonslampe  
 
Elektrisk Sug 
 
ECCO Encefalograf 

Hematologi  
 
Klinisk kjemisk 

 
Severodvinsk akuttsykehus nr. 2 har 8 operasjonsstuer. Våre observasjoner er fra en av 
disse. 
 
Akuttmedisinsk utstyr til diagnostikk: CT, ultralyd, røntgen, hjerneundersøkelse EEG 
(ekko-encephalografi), pasientmonitor, pulsoksimeter. I tillegg er det godt utvalg av 
laboratorieutstyr. 
 
Akuttmedisinsk utstyr til behandling: Operasjonsutstyr, anestesibord, defibrillator, 
pulsoksimeter, endoskopi, pasientmonitor. Sykehuset har et bredt utvalg av akuttmedisinsk 
utstyr. 
 

Tabell 13: Infrastruktur i Severodvinsk 

Mulig tilgjengelig 
kapasitet i dag 

Teknologi Avstand til hovedfiber Anmerkninger 

Upload: 512 Kbit/s 
Download: 2 Mbit/s ADSL 500 m  

 

- Telecom firma 500 m 
bortenfor har tilgang til 
fiber 
- 102 PC'er, 2 servere 
- 1 server sengepost 
- 1 server Poliklinisk 
- Eget intranett ved: 
Urologisk, Traume og 
Øyeklinikk 
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7.3 Ønsket løsning 

Det er et klart ønske om VK-kommunikasjon fra operasjonsstua i Severodvinsk til 
Arkhangelsk. De ønsker veiledning på spesielle typer kompetanse som finnes i Arkhangelsk. 
Dette er gjerne relatert til utfordrende pasienter hvor veiledning kan bli avgjørende for å 
kunne utføre operasjon i Severodvinsk. Derved kan vi unngå overføring til Arkhangelsk. 
 

 
Bilde 14: Operasjonsstue i Severodvinsk 

 
 

7.4  Anbefaling 

Severodvinsk ville ressursmessig vært svært velegnet som kompetansesenter for nivå 3 
sykehus. Det har per i dag ikke inngått avtaler med noen av de andre sykehusene i byen, og 
ingen klare planer om det. Det er ansatt fagansvarlige leger innen flere fagområder 
(anestesi, kirurgi og barn) for hele Arkhangelsk oblast, som burde vært tilgjengelig som 
ressurs personer innen sine felt, også på VK-kommunikasjon. Dette er et uutnyttet potensial i 
Severodvinsk. Det må være vilje til å bygge opp en organisasjon dersom dette skal være 
aktuelt. En slik tjeneste må i tilfelle bygges opp med organisasjon og VK-kommunikasjon.  
 
 Severodvinsk plassering flere mil vest for M8 gjør at den ikke er et naturlig stoppested på 
veien, og derfor ikke et prioritert ledd i akuttkjeden langs M8. Sykehuset er derfor litt på siden 
av den naturlige transportveien fra M8. 
 
Kommunikasjonen opp til nivå 1 fra Severodvinsk er en vel etablert telefontjeneste. Den 
kunne vært utvidet til VK-kommunikasjon. Behovet beskrives ikke som påtrengende i 
forbindelse med traumemottak. VK-kommunikasjon kunne fungere som en styrking av 
høyspesialisert operasjonskompetanse i Severodvinsk, og er derfor sterkest ønsket på 
operasjonsavdelingen. Vi slutter oss til det. 
 
 



 

  
 

8 Regionsykehuset i Arkhangelsk. Nivå 1 

Informanter: Andrej Berezin, Alexandr Ponomarev (IKT sjef), Andrej Mokeev. 
 
 

8.1 Medisinske oppgaver og organisering 

Ansvar og ansvarsområde langs M8: Regionssykehus for hele Arkhangelsk Oblast med 1,3 
millioner innbyggere i 24 distrikter og byer med antall innbyggere mellom 50.000 og 200.000 
og geografisk på størrelse med Frankrike.  
 

 
Bilde 15: Regionsykehuset i Arkhangelsk, administrativ bygning 

Sykehuset har høy aktivitet; eksempelvis nevnes alt innen kirurgiske spesialiteter; (toraks, 
mage-tarm, hjerte, skader, nevro, ortopedi, ØNH m.m.), behandling ved bruk av to 
trykkammer. 
Av diagnostikk nevnes: MRT, CT, UL, doppler, immunhistokjemi, immunologi, histologi, m.m. 
 
Sykehusets hovedoppgaver: Dekker alle typer regionsykehusfunksjoner, med alle 
spesialister. Barn innlegges på Arkhangelsk Barnesykehus. 
 
Kirurgiske og akutte avdelinger planlegges å flytte til to nye bygninger innen 2012. 
Byggeprosessen pågår. Det er en bygning på 4 etasjer som skal huse akuttmottak, 16 
operasjonsstuer, intensivavdeling og de nødvendige laboratoriene. Bygningen har overgang 
til en annen bygning på 7 etasjer. Der er det plass til alle kirurgiske avdelinger inkl. bl.a. 
torakskirurgi, nevrokirurgi, ØNH kirurgi etc., med til sammen 360 senger.  
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Bilde 16: Regionsykehuset, operasjonsstue 

 
Bilde 17: Telemedisinsk rom i RiA 

 
Varsling og kommunikasjon: Bruker GSM til bilene - dekningen er ufullstendig, også langs 
M8. 
 
Innleggelse av akutte pasienter: Innleggelsen gjøres med ambulansebil til sykehuset. Til 
tross for sterkt ønske og faglig begrunnelse er det ikke helikopterlandingsplass i nærheten 
av akuttmottak. 
 



 

  
 

Akuttmedisinsk organisering i sykehuset: Ved innleggelse i sykehuset følger pasienten 
en planlagt og velorganisert medisinsk kjede. 
 
System for varsling av medisinsk personell: Det fungerer etter allmenne prosedyrer. 
Sykehuset har praktisk samlokalisering av traumerom, diagnostikk, operasjonsstue og 
intensivavdeling. Organiseringen virker nært og praktisk, på tross av plassproblemer og 
ønske om nye lokaler. 
 
Ressurser helsepersonell: Sykehuset har god dekning av alle spesialiteter. 
 
Utstyrsressurser ved sykehuset: Det er ikke gjort utstyrsregistreringer ved sykehuset, men 
generelt et moderne velutstyrt sykehus. 
 
Telemedisinsk organisering i dag: Sykehuset har en sentral organisering av telemedisin, 
hvor et eget rom er innredet og brukes til mottak av telemedisinske sendinger. Forholdene 
bør ligge til rette for veiledning og kommunikasjon over videokonferanse i akutte 
sammenhenger. 
  
Har alle spesialiteter til veiledning i 24/7 vaktsystem, noe som er en forutsetning for å 
fungere som ressurssenter ved VK-kommunikasjon i traumemottak. 
 
Det finnes også en sal med VK-kommunikasjon i 4. etasje som brukes til fjernundervisning, 
VK- møter med distrikter og kompetansesentra i Moskva og St. Petersburg, prosjektmøter 
med, for eksempel Norge, etc. 
 
Linjekapasitet:  
Sykehuset ligger utenfor bykjernen. Her er det lavere kapasitet enn i fiberkabelen langs M8. 
En fiberoptisk gren til sykehuset vil løse disse problemene. 
 
 

8.2 Ønsket løsning 

8.2.1 Vurdering av regionsykehusets rolle 

Arkhangelsk vil utvikle en kompetansesentermodell. Berezin mener det finnes en modell 
som er velegnet til kopiering i St.Petersburg, Janelidze Research Institute of Emergency 
medicine - ledende senter i akutt medisinsk hjelp og behandling i Nordvest-Russland.  
Denne modellen har mottak fra mange steder og operasjonsstuer samtidig, og er enkel å 
styre. 
 
8.2.2 Arkhangelsk vurdering av traumebehandling ved nivå 3 sykehusene 

Multitraumatiserte pasienter skal, slik Berezin ser det, følge det skisserte konseptet. Det skal 
i prinsippet ikke opereres lokalt (nivå 3), men kjøres til operasjonsstua ved sykehus på nivå 2 
og 1. Alle sykehus på 3. nivå skal ha antisjokkrom i første etasje, hvor tre leger 
(anestesiolog, kirurg og traumatolog) sorterer og stabiliserer de pasienter som trenger det. 
Kholmogory brukes som eksempel på et sted som kjører traumepasienter rett til 
Arkhangelsk. Det er uklart om dette refererer bare til dagens situasjon, eller også skal være 
en modell for framtida. 
 
Berezin mener at det mest hensiktsmessige er at VK-kommunikasjon skal plasseres på 
operasjonsstua, - alltid på operasjonsstua, som første prioritet! Dette til tross for at 
operasjonskapasiteten er dårlig, og det til dels er lange og kronglete transportveier til 
operasjonsstua.  
Den samme vurderingen fikk vi høre ved noen av lokalsykehusene (nivå 3), da de sa at 
skadede ikke skal stoppes på akuttmottak eller innskrivningsrom, men skal til operasjonsstue 
for vurdering, sortering og stabilisering. Her gjøres tidlig øyeblikkelig inngrep avhengig av 
skadedes tilstand og vanskelighetsgrad.    
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VK-kommunikasjon i traumebehandlingen: Denne tjenesten kan organiseres som en 
traumeorganisasjon, der man kaller inn de som er på vakt. På dagtid kunne det være mulig å 
benytte universitetsansattes spesialkompetanse. RiA er base for det medisinske 
universitetets, med 12 institutter og kurs. 
 
 

8.3 Anbefaling 

Mottak av telemedisinsk sending ved traumer: 
 
Arkhangelsk har siden 1996 hatt en organisering hvor sykehusets ressurser beveger seg til 
et eget telemedisinsk rom. Denne kan enkelt forsterkes med mottak av VK-kommunikasjon 
fra sykehusene i Arkhangelsk fylke.  
 
Varslingen av spesialister til et slikt mottak organiseres via dette rommet, som en vanlig 
traumealarm i sykehuset. Sykehusets ressurser dekker praktisk talt alle eventualiteter når 
det gjelder kliniske ønsker fra distriktene i forbindelse med en traumesituasjon. 
Organisasjonen vil være enkel å bygge opp, fordi det meste, om ikke alt, av nødvendige 
ressurser allerede eksisterer. 
 
Den interne organiseringen i Arkhangelsk bør avspeile organiseringen ute. Organiseringen 
ute er foreslått under hvert enkelt sykehus, men generelt tror ikke vi at 
kommunikasjonsmulighetene alltid burde være fra operasjonsstua på lokalsykehuset. Det er 
mulig at det for sykehus som ikke skal operere, vil være bedre med en 
kommunikasjonsmulighet fra et mottakelsesrom/ akuttstue hvor det gjøres stabilisering 
(væskebehandling og luftveisintervensjon) før transport til definitiv kirurgi i Velsk eller 
Arkhangelsk. 
 
Når det gjelder vår anbefaling for sykehusene er den angitt for hvert enkelt. Vurderingen om 
hvor utstyr bør plasseres er først og fremst en tilpasning til eksisterende akutt organisering. 
Prinsipielt er organisering rundt operasjonsstua fornuftig, men flere av nivå 3 sykehusene 
mangler i dag fasiliteter til en slik organisering. Skal pasienten videresendes til nivå 1 og 2, 
bør stabiliseringsoppholdet på nivå 3 gjøres så kortvarig og effektivt som mulig. En 
organisering med tungvint lokal håndtering er ei klar tidsfelle og en risiko for pasienten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

9 Ambulansebiler 

Det er kommet 18 nye ambulansebiler til Arkhangelsk oblast (fylke). Dette er biler av en ny 
type. Bilene er innkjøpt av staten i forbindelse med Programmet. Alle biler skal bli utplassert 
langs M8. 
Biltypen ble demonstrert for oss i Bereznik. 
Bilmodell: Fiat Ducato, dieseldrevet. Bilen er forholdsvis lang og lav. Bilen har dør med 
gjennomgang fra førerkabin og et romslig behandlingsrom med båreplass og en sitteplass 
for behandler (feltskjær). Bilen er utstyrt med mye moderne medisinsk utstyr. 
 

 
Bilde 18: Ambulansebil 

 
Bilde 19: Utstyr i ambulansebil 
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Bilde 20: Utstyr i ambulansebil 

 
Bilde 21: Utstyr i ambulansebil 

 
9.1 Telemedisin i ambulansebilene 

Det kommuniserer i dag muntlig med GSM mobiltelefon. Det er ikke fullstendig 100% 
dekning langs M8. Den suppleres i dag med fast telefon. 



 

  
 

9.2 Behandling av multi-traumatiserte pasienter 

De nye ambulansebilene er betydelig bedre utstyrt enn forrige generasjon av ambulanser. 
Bilene er utstyrt med moderne utstyr til å registrere kliniske måleparametre. EKG kan måles 
med tre forskjellige monitorer. Det er utstyr for moderne intervensjon på sirkulasjon og 
respirasjonssida. Det er klart at et slikt utstyr kombinert med kvalifisert personell kan 
framskynde behandlingen av sirkulatorisk og respiratorisk truede pasienter. Utstyret kan 
tilpasses til å sende data over GSM mobiltelefon. 
 
Vi ser to mulige gevinster av dette: 
 

1. Det er for det første mulighet til å sende data fra ambulanse til nærmeste 
mottakende sykehus. Dette vil sannsynligvis føre til en raskere vurdering, noe som 
kan bidra til en mer kvalifisert vurdering av pasienten på et tidligere tidspunkt. Dette 
vil først og fremst kunne bidra til en tidligere triagering av pasienten og være en 
hjelp til å sortere hvem som skal kjøres til hvilket sykehus /på hvilket nivå. Det kan 
bidra til at sykehuset vet hva de skal forberede seg på, og derved optimalisere sine 
ressurser. En bedre og tidligere oversikt over skaden vil være en føre til en bedre 
behandling. 
 

2. Den andre effekten en velutstyrt ambulanse kan gi er knyttet til opplæring. En 
styrking av kommunikasjon og behandlingsmuligheter kan og bør følges opp med 
en styrket opplæring. Dette rimer godt med ønsket om å styrke opplæringen av 
feltskjære, som eksempelvis kunne ha initiert trombolytisk behandling etter 
telemedisinsk diagnose og ordinasjon. 

Selv om det ikke er en del av dette prosjektet, ser vi lett at ambulansene kan brukes til 
trombolysebehandling av hjerteinfarktpasienter, kanskje også hjerneslagbehandling. 
 
Tidlig igangsetting av prehospital trombolyse ved hjerteinfarkt er i dag avhengig av at 
pasienten kommer til sykehuset i tide. Dette ble oppgitt å variere, og bare ved Severodvinsk 
sykehus ble dette ansett som et tilbud til 100 % av pasientene. Selv i Arkhangelsk by var 
dette tallet lavere. 
 
I Norge har vi gode erfaringer med å flytte behandlingen ut til der pasienten er, og derved få 
langt bedre behandling i tynt befolkede strøk. Ambulansebilen har monitoren Zoll M, som er 
vanlig i bruk i Norge. En oppbygging av en slik tjeneste kan derfor lett organiseres med bruk 
av det utstyret som eksisterer i dag. I hovedsak er dette et organisatorisk spørsmål og krever 
tilpasning til statlige programmer. 
 
Programmet interfererer her med et annet Russlandomfattende program på hjerte- og 
hjerneslag, jamfør kompetansesentrene i Kotlas, Velsk og Severodvinsk. Det sistnevnte 
programmet omfatter:  
a) Obligatorisk CT diagnostisering av hjerneslag inkl. mistanker om hjerneslag, gjerne 
perfusjonsbilder.  
b) Organisering av hjerneslagavdelinger /-enheter.  
c) Tidlig aktivisering og rehabilitering gitt av tverrfaglige team.  
d) Kompetanseheving hos personale ved slike enheter/avdelinger. 
 
 

9.3 Anbefaling 

Muligheter for telemedisin: Det vil være mulig å overføre kliniske måleparametere fra 
bilene med en relativt enkel teknisk tilleggsfunksjon (forutsetter dekning i GSM nettet). 
Derved er det mulig å bygge opp tjenester basert på tidlig tilgang til kliniske måledata. 
 
En bruk av online trådløs video vil kreve en stabil tilgang på linjekapasitet, og synes 
urealistisk de fleste steder.  
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Muligheter for organisering: Vi tilrår en grundigere vurdering av utvidet bruk av 
ambulansen i traumebehandlingen. Det er ingen tvil om at kombinasjonen med mange 
ulykker, lange avstander og kalde klimatiske forhold er en trussel for de skadede (multi-
traumatiserte) som overlever den umiddelbare kollisjonen/skaden. Disse trenger hurtig 
behandling i form av blødningskontroll, væskebehandling, luftveiskontroll og beskyttelse mot 
nedkjøling. Dette er utfordrende å få til innen nødvendig tid, d
henting, lasting og transport tar gjerne mye av denne tiden, og da kommer eventuell 
behandling i tillegg. 
 
Med en moderne og velutstyrt ambulanse som denne, vil kvaliteten av tjenesten neppe 
avgjøres av en kommunikasjonsløsning (telemedisinløsningen) alene. Den vil være avhengig 
av en kommunikasjonsløsning sammen med bilmannskapets kompetanse, 
rådgivingstjenesten og deres tilgjengelighet, behandlingsmulighetene ved nærmeste 
sykehus og veien inn til definitiv behandling. Dette er en komplisert kjede med mange 
faktorer og trenger en helhetlig vurdering. 
 
Vi foreslår en gjennomgang av muligheter og satsningsområder før det gjøres ytterligere 
materielle investeringer og organisasjonsbygging. Ved materielle investeringer og 
utstyrinnkjøp er det viktig å ta sikte på mulighet for direkte tilkobling av utstyret til 
datanettverk og VK-utstyr, slik at pasientdata kan overføres online ved siden av verbal 
diskusjon mellom partene, mellom distriktssykehus og RiA.  En vurdering av mulige 
satsningsområder bør også inneholde en vurdering av hvordan overføring av kliniske 
måleparametere kan bidra til å bygge opp ambulansetjenesten. Det er i den anledning 
nærliggende å tenke på å bruke utstyr fra ambulansen i en tjeneste med prehospital 
trombolyse av hjerteinfarktpasienter. 
 
 
 
 



 

  
 

10 Tekniske data 

10.1 Infrastruktur og VK-kommunikasjon 

VK-kommunikasjon setter store krav til infrastruktur. VK trenger ikke bare stor båndbredde, 
men forbindelsen må i tillegg være stabil.  
 
Tilgjengelig båndbredde til et geografisk område, sted eller bygning kan være kunstig 
begrenset (av for eksempel leverandør), slik at forbindelsen blir billigere og tilgjengelig for 
flere, eller det kan være fysiske begrensninger i infrastrukturen som bestemmer. For 
eksempel kan gammelt nettverksutstyr eller kobberkabler istedenfor fiberkabel sette store 
begrensninger for båndbredden. 
 
Stabilitet på forbindelse påvirkes av flere faktorer. Man kan for eksempel ha brukt opp 
tilgjengelig båndbredde, eller at man kan ha radiolinjer som kan forstyrres av vær og vind. 
 
Krav til kvalitet 
 
Dagens moderne VK enheter har mulighet for å overføre bilder med meget stor oppløsning. 
De beste enhetene kan overføre bilder med full High Definition (HD 1080p). I praksis er dette 
vanskelig fordi dette legger beslag på stor båndbredde, med over 4 Mbit/s pr. VK-enhet. 
Over internett ville en slik forbindelse bli meget usikker, da man som regel ikke kan 
garantere båndbredden på internett. Et intranett (LAN) vil måtte være meget godt 
dimensjonert for å kunne håndtere en slik datatrafikk stabilt. 
 
Vanlig hastighet på VK er i dag 768 Kbit/s, synkron (like stor hastighet opp som ned). Dette 

møte, der man vanligvis overfører bilder av PowerPoint og av møtedeltakere. 
 
I telemedisin kan det levende bilde være mer viktige enn i vanlige VK-møter.  Man kan 
ønske å se mer detaljer i for eksempel et ultralydbilde, eller detaljert bildet av et sår. Vi 
anbefaler derfor at man prøver å få til en 2 Mbit/s synkron båndbredde pr. VK-enhet om 
mulig. Dette vil gi gode bilder og være akseptabelt for de fleste scenario der man bruker VK 
til telemedisin. 
 
Krav til stabilitet 
 
VK-kommunikasjon takler dårlig tilfeldige brudd eller reduksjon av båndbredde. Tapt data i 
en VK-kommunikasjon vil ikke bli sendt på nytt fordi kommunikasjonen er i (nær) sanntid. 
Man vil derfor alltid oppleve tap av lyd/bilde eller korrupsjon av bilde når forbindelsen er 
dårlig. VK- enheten reagerer i slike situasjoner med å gå ned på hastighet, noe som 
reduserer den generelle bildekvaliteten for resten av VK-kommunikasjon.  I verste fall blir 
forbindelsen brutt, og man må ringe opp på nytt. 
 
Tap av data skjer som oftest hvis man har VK-på samme nett som andre datamaskiner eller 
at man har et generelt underdimensjonert nett. Andre datamaskiner på samme nett kan i 
korte eller lengre perioder legge beslag på båndbredden man ønsker til VK.  
 
Vi anbefaler derfor at VK  kjører i et eget (logisk eller fysisk) nett, der man ikke har tilkoblet 
andre vanlige datamaskiner. En ekstra sikkerhet er å ha noe overdimensjonert båndbredde.  
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10.2 Teknologi 

H.323 
Profesjonelle VK -enheter bruker protokollen H.323 for kommunikasjon over Ethernet.  De 
fleste enhetene er frittstående enheter med egen hardware og firmware.  
 
Det finnes programvare for PC, som gjør den i stand til å kjøre H.323 VK (for eksempel 
Polycom PVX).  For at en PC skal kunne kjøre VK av en like god kvalitet som frittstående 
enheter vil dette kreve en kraftig PC, et veldig godt kamera, en god mikrofon og god skjerm. 
I tillegg må man s VK-
klient-softwaren. Man mister som regel funksjonalitet som å kunne fjernstyre kamera. (Da 
PC-kamera som oftest ikke har motor for panorering, tilt og zoom) 
 
Dette betyr at det er mulig å bruke PC som en H.323 VK-enhet, men dette vil kreve mer 
tilpassning av utstyr og kan være mer komplisert eller mer ustabilt. Har man VK-
kommunikasjon -post, surfing på nett 
eller til å nå andre nettverksressurser utenfor videonettet. Vi ser likevel at i fremtiden vil det 
være PC som tar over for de frittstående enhetene etter hvert som prosessorkraften blir 
større. 
 
Andre PC-klienter 
 
Andre teknologier som for eksempel Skype eller Microsoft Communicator er populære VK 
klienter til datamaskin. Etter vår erfaring kan disse være greit til sitt bruk, der kvalitet på 
bildet ikke er så viktig, men klientene har ikke mulighetene for den kvalitet på bildet som 
H.323 VKenheter kan tilby.  
 
Man kan merke seg at Skype pr. i dag ikke er kompatibel med H.323 utstyr. Microsoft 
Communicator krever egen tilpassning i infrastrukturen for å kunne brukes mot H.323 VK-
utstyr.  
 
H.323 VK og blanding av merker og versjoner 
 
Teknologien i H.323 VK utvikler seg svært fort. Vår erfaring er at det ca. hvert annet år 
kommer større endringer i funksjonaliteten (f. eks. hadde vi nylig innføring av full High 
Definition standarden). Etter ca. 5-6 år er en VK-
aktuelt at VK-utstyr leases og dermed kan byttes ut ofte, uten for mye kostnader. 
 
Denne høye hastigheten på teknologiutviklingen har, etter vår erfaring, fått noen følger: 
Kompatibiliteten mellom forskjellige merker av VK-utstyr er ikke 100 %. Skal man blande 
merker er det derfor viktig å teste grundig før man gjør større innkjøp. Enheter av samme 
merke, men med forskjellige firmaware kan også få problemer med å kommunisere med 
hverandre. Det er derfor viktig å ha kontroll på oppgraderinger og serviceavtaler. 

flerpartskonferansetjenester. 
 
 

10.3 Kartlegging av infrastruktur 

Ekstern infrastruktur 
 
Under vårt besøk i Arkhangelsk-regionen fikk vi vite at det går fiberkabel langs M8. Dette gir 
muligheter for telemedisinske løsninger mellom institusjonene. Lokalt på de enkelte steder 
viste kartleggingen følgende om infrastruktur: 
 



 

  
 

Tabell 14: Kartlegging av infrastruktur ved sykehusene i distriktene 13-20.01.2010 

 

Sted  
Mulig tilgjengelig 
kapasitet i dag Teknologi 

Avstand til 
hovedfiber Anmerkninger 

Kholmogory 1,5 Mbit/s SDSL 800 m 
- Ikke Ethernet i alle bygg 
- Fiber mellom hovedserver og 
poliklinikk 

Emetsk 1,5 Mbit/s SDSL 500 m 
- Internett tilgjengelig på 
operasjonsstuen 
- Ethernet i bygget 
- 37 PC'er 

Bereznik Upload: 512 Kbit/s 
Download: 2,5 Mbit/s ADSL 3 km 

- Internett tilgjengelig på 
Intensiv/operasjonsstue 
- Ikke intranett mellom bygg 
- Ikke oppgraderbare 
kobberledninger 

Shenkursk Upload: 2 Mbit/s  
Download: >= 2 Mbit/s ADSL 5 km 

- Det er en stabil radiolink over 
elva 
- Poliklinikk har nettverk 
- Internett tilgjengelig på 
kirurgisk avdeling 

Velsk 2 Mbit/s SDSL 1,5 km 
- Alle leger har internettilgang 
- I dag er det kobber frem til 
hovedfiber 

Severodvinsk Upload: 512 Kbit/s 
Download: 2 Mbit/s ADSL 500 m  

(Usikkert) 

- Telecom firma 500 m bortenfor 
har kanskje tilgang til fiber 
- 102 PC'er, 2 servere 
- 1 server sengepostene 
- 1 server Poliklinisk 
- Eget intranett ved: Urologisk, 
Traume og Øyeklinikk 

 
Tabellen viser at slik infrastrukturen er i dag, er det mulig med VK-kommunikasjon, men ikke 
med de dedikerte 2 Mbit/s som vil gi en meget god kvalitet på bildet. Som vi ser, viser 

er koblet til internett. Ønsker man god kvalitet, vil det her være nødvendig med 
oppgraderinger av infrastrukturen. 
 
Den største begrensingen er at flere steder har kobberkabel som forbindelse til fiberkabelen 
som går langs M8. En oppgradering til fiber helt frem til institusjon, vil løse problemet for 
disse stedene. Noen steder har kanskje mulighet for å oppgradere nettverksutstyret som er 
på kobberkablene.  
 
Lokal infrastruktur 
 
Lokal infrastruktur var varierende. Noen steder manglet nettpunkter på rom der VK kunne 
være nyttig. Samtlige steder meldte i midlertidig at en slik installering av kabel og nettpunkter 
ikke burde være et teknisk problem, men et økonomisk spørsmål. 
Typiske oppgaver og krav på intern infrastruktur er: 
Konfigurere eksisterende switch til å fordele videonettet, eller kjøpe inn en egen 
switch/router for dette, slik at man kan ha videonettet tilgjengelig i flere rom. 
Legge opp kabel fra switch/patcherom til rommene der man ønsker nett. Kabel termineres i 
en nettverkskontakt. 
Strøm må være tilgjengelig der man setter VK- utstyret. 
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10.4 Nettleverandørs anbefaling 

Nettleverandør Severo-zapadnyj Telecom (Nord-vest Telecom) foreslår eget dedikert nett 
med IP-WAN tilkobling mellom regionssykehuset i Arkhangelsk og helseinstitusjoner i fylket. 
Dette gjøres ved bruk av teknologien VRF (Virtual routing & Forwarding) med en garantert 
båndbredde på 2048 Kbit/s. 
 
Nettverket vil dermed tillate en VK- forbindelse på 2048 Kbit/s, eller flere samtidige fordelt på 
denne båndbredden. 
 
Ved oppgradering av linjen mellom operatørens utstyr og regionssykehuset i Arkhangelsk vil 
det være mulig med flere samtidige forbindelser av høy kvalitet. (Inntil 5 samtidige 
forbindelser med kanalbasert DSL-modem og flere enn 5 med bruk av fiberoptisk kabel). 
 
10.4.1 Priser 

Dedikert nett til VK-kommunikasjon koster 301390 rubler/mnd for alle lokasjoner. Denne 
prisen er imidlertid adskillig høyere enn vanlig internettilknytning, som koster 81420 
rubler/mnd. Internettilknytning har mer usikker båndbredde, og kvalitet kan bare kartlegges 
ved test. 
 
Det ble gitt et overslag på å legge fiberoptisk kabel til 20.000 rubler per km for kabel  og ca. 
20.000 rubler per km for arbeid.  
 
Ekstra kostnader for drift av eget nett til VK-kommunikasjon kan rettferdiggjøres ved at man 
reduserer nødvendigheten for utsending av spesialister til distriktene. 
 
 
Tabell 15: Priser for eget videonett per 10.01.2010. i rubler (ekskl. MVA) 

Sted 
Installasjon Driftsutgifter/mnd 
768 Kbit/s 2048 Kbit/s 768 Kbit/s 2048 Kbit/s 

Kholmogory 10 500,00 10 500,00 29 646,00 42 220,00 
Severodvinsk 10 500,00 10 500,00 24 462,00 30 520,00 
Emetsk 10 500,00 10 500,00 31 401,00 44 560,00 
Bereznik 10 500,00 10 500,00 38 421,00 53 920,00 
Shenkursk 10 500,00 10 500,00 38 421,00 53 920,00 
Velsk 10 500,00 10 500,00 55 971,00 76 150,00 

  
SUM 63 000,00 63 000,00 218 322,00 301 290,00 

 
 

10.5 Overføring av kliniske data 

VK-kommunikasjon er et velegnet redskap for kommunikasjon og samhandling, også i akutte 
situasjoner. Det kan kombinere forskjellige former for kommunikasjon, visuell og auditiv. Den 
tilfører den tradisjonelle talekommunikasjonen et visuelt aspekt. Det visuelle aspektet kan bli 
en viktig bit av en kompetanseoverføring mellom deltakerne i en akuttmedisinsk overføring. 
Den visuelle overføringen kan være et bredt utvalg klinisk informasjon. Muligheten til å se 
pasienten på distanse er verdifullt. Dette gir både et inntrykk av pasientens status, og kan 
vise pasientens reaksjon på undersøkelser og prosedyrer. I vår undersøkelse har vi lagt vekt 
på muligheten for overføring av kliniske måleparametere i sanntid. Vi har og sett på 
muligheten for å kombinere VK-kommunikasjon med undersøkelsesmetodikk, så som 
ultralyd. Ultralyd ansees som verdifullt i avklaringen og diagnostiseringen av traumer, og kan 
kombineres med VK både i utførelse og tolkning resultatet av undersøkelsen. 
 



 

  
 

NST har erfaring med å koble sammen VK-kommunikasjon og medisinsk utstyr. Disse to 
utstyrstypene er ikke nødvendigvis kompatible med hverandre og det er ikke alltid at kliniske 
måleparametre/ videostrømmer vises direkte over VK-skjermen. Det må derfor avsettes tid til 
å kartlegge hvilke modeller av medisinsk utstyr og VK som er kompatible. For å kvalitetssikre 
en telemedisinsk løsning med medisinsk utstyr og VK-kommunikasjon anbefales det å 
utarbeide og gjennomføre akseptansetester.  
For røntgen har man et annet alternativ: skaffe et digitalt røntgensystem mellom alle 
sykehusene. Bildene lagres i eget datasystem og er tilgjengelig for alle.  Dette vil kreve eget 
datanett, servere og visningsstasjoner på sykehusene. 
 
I dag er typisk bruk av telemedisin sending av bilder som vedlegg i e-post. I begrenset grad 
brukes H.323 VK-kommunikasjon og Skype.  
 
I fremtiden ønsker man å se på større bruk av VK-kommunikasjon, som i tillegg til å kunne 
vise bilder fra kamera, også er i stand til å overføre bilder fra medisinsk utstyr. 
 
I en akuttmedisinsk situasjon vil kliniske måleparametre være til stor nytte og kanskje 
avgjørende for å kunne bistå via VK-kommunikasjon. For å kunne overføre disse data må 
det medisinske utstyret ha noen muligheter: 
 

Utstyret for kliniske måleparametre og røntgenundersøkelser kan være tilkoblet eget 
nettverk med mulighet for å sende data til sentral server (mottaker).  
 
Utstyret må ha ekstra videoutganger som kan kobles til VK-kommunikasjon. 

Støy og VK-kommunikasjon: 
Mikrofonen i VK-utstyr er ofte av veldig god kvalitet og fanger opp all lyd i rommet. Dessverre 
gjelder dette også uønskede lyder (støy). Vi har observert at det brukes oksygenator 
sammen med respirator/ventilator på sykehusene. Disse står gjerne på operasjonsstue eller 
intensivavdeling.  Dette er utstyr som kan skape støy og ødelegge for kommunikasjon via 
VK-kommunikasjon.  Dette kan også gjelde for (gamle) elektriske sug som er plassert på 
operasjons stue.  Det er derfor viktig å foreta tekniske tester i operasjonsstue/akuttrom hvor 
scenarioer simuleres med bruk av medisinsk utstyr og VK-kommunikasjon. 
 
 
 

10.6 Medisinsk utstyr og VK på operasjonsstue/akuttrom 

Hva kan brukes sammen med VK-kommunikasjon på sykehusene (nivå 3 og 2) for å gi så 
god diagnostisering og behandling som mulig? 
 
 
10.6.1 Nivå 3 sykehusene 

Alle sykehusene har operasjonsutstyr som operasjonsbord, operasjonslampe og elektrisk 
sug. I tillegg finnes ulike modeller av anestesibord og ventilatorer.  
 
Det finnes også undersøkelsesutstyr som mobilt røntgenapparat og mobilt ultralydsapparat.  
Disse er ikke nødvendigvis plassert på operasjonsavdelingen, men kan lett flyttes dit ved 
behov.  
 
I følge Programmet vil alle sykehusene få behandlingsutstyr som lapraskopi og nytt elektrisk 
sug.  Det bevilges også 3 nye universelle operasjonsbord som også kan brukes til 
nevrokirugi til sykehusene i Shenkursk, Kholmogory og Emetsk. Bereznik får nytt universelt 
operasjonsbord med elektrisk styring.  
 
Alle sykehusene får ny respirator, pasientmonitor og pulsoksimetre som kan brukes til 
diagnose og behandling av pasienten. 
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Pasientmonitor kan kobles sammen med VK-kommunikasjon for å overføre kliniske 
måleparametre som EKG, SpO2, blodtrykk (BP) og temperatur.  Ultralydsapparat kan 
eventuelt også kobles til VK-kommunikasjon for å overføre undersøkelsene direkte.  Det kan 
være mulig å overføre laparaskopi operasjon direkte over VK-kommunikasjon.   
 
Det må gjøres bevisste valg for hver pasient om av hva som skal overføres over VK-
kommunikasjon. Da 1 stk VK-utstyr har begrenset med kanaler. 
 
Røntgen og CT-bilder kan sendes samtidig som VK-kommunikasjon pågår for å gi bedre 
grunnlag for diagnose og evt. behandling. I dag kan digitale bildene sendes som vedlegg i 
vanlig e-post. 
 
10.6.2 Nivå 2 sykehusene 

Alle sykehusene har operasjonsutstyr som operasjonsbord, operasjonslampe og elektrisk 
sug.  I tillegg finnes ulike modeller av anestesi bord og ventilatorer.  
Det finnes også undersøkelsesutstyr som mobilt røntgenapparat og mobilt ultralydsapparat.  
Disse er ikke nødvendigvis plassert på operasjonsavdelingen. Nivå 2 sykehusene har i 
tillegg CT. Velsk får også det nye universelle operasjonsbord som også kan brukes til 
nevrokirurgi. 
 
Begge sykehusene får ny respirator, pasientmonitor med kapnografi og nytt anestesibord 
som kan brukes i behandling av pasienten.   
 
Pasientmonitor kan kobles sammen med VK for å overføre kliniske måleparametre som 
EKG, SpO2, blodtrykk (BP), CO og temperatur. Ultralydapparat kan eventuelt også kobles til 
VK-kommunikasjon for å overføre undersøkelsene direkte.   
 
Det må gjøres bevisste valg for hver pasient angående hva som skal overføres med VK-
kommunikasjon. Dette fordi  VK-utstyr har begrenset antall kommunikasjonskanaler. 
 
Røntgen og CT-bilder kan sendes samtidig som VK-kommunikasjon pågår for å gi bedre 
grunnlag for diagnose, evt. behandling. I dag kan digitale bilder sendes som vedlegg i vanlig 
e-post.   
 
 
 



 

  
 

11 Oppsummering 

1. I en akuttmedisinsk situasjon vil kliniske måleparametre være til stor nytte og kanskje 
avgjørende for å kunne bistå via VK-kommunikasjon. 

2. Muligheten til å se pasienten på distanse er verdifull. Det gir både et inntrykk av 
pasientens status, og kan vise pasientens reaksjon på undersøkelser og prosedyrer. 

3. Ultralyd er verdifull i avklaringen og diagnostiseringen av traumer. Det kan kombineres 
med videokonferanse både i utførelsen og tolkningen av resultatet av undersøkelsen. 

4. Røntgen og CT bilder kan sendes samtidig som VK-kommunikasjon pågår for å gi bedre 
grunnlag for diagnose og evt. behandling. 

5. Det er viktig å foreta tekniske tester i operasjonsstue/akuttrom hvor scenarioer simuleres 
bruk av medisinsk utstyr og videokonferanse. 

6. Med dagens infrastruktur er det mulig med VK-kommunikasjon, men ikke med 2 Mbit/s.  
7. En oppgradering til fiber helt frem til institusjon vil løse problemene for disse stedene. 
8. Teknisk hovedelement  fiberoptisk kabel  er allerede lagt langs M8 og gjør innleggelse 

av både kortere fiberoptiske grener til sykehus og ønsket båndbredde lettere. 
9. Det er ønskelig med 2 Mbit/s synkron båndbredde per VK-enhet for å oppnå meget god 

kvalitet på bildet. 
10. Hvis man har VK på samme nett som andre datamaskiner, kan det by på problemer. 

Derfor anbefaler vi at VK kjører i et eget (logisk eller fysisk) nett. 
11. Skype er per i dag ikke kompatibel med anbefalt H.323 utstyr. 
12. Medisinsk utstyr og VK-kommunikasjon må være kompatible. For å kvalitetssikre en 

telemedisinsk løsning anbefales det å utarbeide og gjennomføre akseptansetester.  
13. VK-overføring (online) er viktig, ikke bare ved håndtering av skader, men også ved 

hjerneslag, hjerteinfarkt o.a. livstruende tilstander.  
14. VK  lokalt: 

a. Kholmogory: En styrking av sykehusets kommunikasjon med VK-kommunikasjon 
vil best kunne skje i akuttmottaket. VK her kan fungere som en styrking av 
primærbehandlingen og vinne tid til reisen videre til Arkhangelsk. 

b. Emetsk: Sykehuset er viktig i et traumatologisk perspektiv. En styrking av 
sykehusets kommunikasjon med VK vil best kunne skje i akuttmottaket. VK her kan 
fungere som en styrking av primærbehandlingen og vinne tid til reisen videre til 
Arkhangelsk. 

c. Bereznik: Sykehuset vil styrkes av VK- kommunikasjon med Arkhangelsk. 
d. Shenkursk: Sykehusets praktiske organisering av skadebehandling gjør flere 

alternative organiseringer mulig. Vi tilrår enten en plassering av VK-utstyr på 
intensivrommet, eller en mobil løsning for intensivrom og operasjonsstue. 

e. Velsk: Vi støtter Velsk eget forslag om å supplere med en mulighet for å sende VK 
fra operasjonsstua og ønsket om videokonferanse i opplærings øyemed, særlig pga 
deres deltakelse i flere statlige programmer og i Barents samarbeid. 

f. Severodvinsk: Det er et uutnyttet potensial i Severodvinsk. Tjenesten må bygges 
opp med organisasjon, VK-utstyr og rom. Behovet er størst på 
operasjonsavdelingen. Vi slutter oss til det. 

 
15. På alle steder: viktig å forsterke kompetanse og å gi støtte til feltskjære, inkl. 

kommunikasjons- og samhandlingsforbedring. 
16. Det trengs vurdering av utvidet bruk av ambulansen i traumebehandlingen. 
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12 Kontakter 

Sted Funksjon Navn e-post Tel 
Arkhangelsk  
 

Telecom  
 

Artem 
Surovcev 

SurovcevAS@artelecom.ru  +7 8182650064 
+7 9214746300 

Viktor Fedosov fedosovvm@af.artelecom.ru  +7 8182650394 
+7 9210841212 

Aleksej 
Jazenko 

YacenkoAA@sales.artelecom.ru  +7 8182 655353 

RiA Direktør Andrej Berezin  +7 9212418091 
IKT ansvarlig Aleksandr 

Ponomarev 
pas@aokb.ru +7 9025049454 

AMK/luftamb Andrej Mokeev   
Bereznik  Telecom Vitalij A. 

Vanyukov 
VanyukovVA@velsk.artelecom.ru  +7 8183121535 

Sjeflege  Irina V. 
Antufjeva 

drlogos@atnet.ru 
   

+7 8183122451 

Emetsk  IT ansvarlig, 
ingeniør 

Dmitrij M. 
Ivanov 

Mdronavi@gmail.com  +7 9025070544 

Sjeflege  Anatolij I. 
Zolotilov 

emetskrb@atnet.ru  +7 8183022396 

Kholmogory  NV Telecom: 
avdelingsle-
der 

Sergej G. 
Vasiljev 

 +7 8183033351 
+7 9210850220 

Sjeflege  Aleksandr N. 
Parfentjev 

kholmcdh@atnet.ru  +7 8183033383 

Shenkursk IKT-ansv Evgenij V. 
Semushin 

Medic@atnet.ru +7 9214723681 

Sjeflege  Aleksandr A. 
Tyurjapin 

medic@atnet.ru +7 8185141470 

Severodvinsk  Sjeflege  Viktor V. 
Sviridov 

hospit2@atnet.ru  +7 8184532683 

Velsk 
 

Telecom Anatolij B. 
Emeljanov 

sto3823@velsk.artelecom.ru    +7 9210817676 
+7 8183665544 

IT/telemedi-
sinansvarlig 

Aleksej 
Borovskij 

velskcrb@atnet.ru 
pomor2807@mail.ru  

+7 9212992838 

Sjeflege  Dmitrij G. 
Basavin 

velskcrb@atnet.ru  +7 8183664705 

Klinisk og forskningssenter i akutt medisinsk hjelp navnet etter N.V.Sklifosovskij i Moskva 
http://www.sklifos.ru/  
Klinisk og forskningssenter i nevrokirurgi, navnet etter N.N. Burdenko i Moskva http://www.nsi.ru/  
Janelidze Research Institute of Emergency medicine, St. Petersburg 
http://www.emergency.spb.ru/main_eng.html  
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13 Vedlegg 

 



 

 

13.1 Vedlegg 1  Oversikt medisinsk utstyr: Kholmogory 

 
Sted: Kholmogory                 
Dato: 14.01.2010                 
Kontaktperson: Aleksandr Parfentjev                 
Rom 
spesifikasjon: blå huset                 
                    

utstyrsgruppe Fabrikat modell produksjonsår RS232 S-video 
Composite/ 
Video net annet annet 

                    
Røntgen: 
"skjelett" Siemens             analog, film fremkallermaskin 
"tannlege"               digitalt visningstasjon 
Operasjonstue 1: 
anestesibord     70-tallet             
operasjonsbord               elektrisk 2 stk sug montert på sokkel 

Pulsoksimeter NONIN 8600           
Spo2, Puls, m 
alarm   

operasjons 
lampe     70-tallet             
Operasjonstue 2: 

Endoskopirack ASIMYT Lapraskopi 2009   ja 2 BNC     
flatskjerm, video out fra 
skjerm 

Intensiv: 
respirator Newport             kompressor   
oksygenator Ekom event               
defibrillator Primedic Defi-B           manuell   
Poliklinikk: 
EKG apparat Mac 500             ingen tilkoblinger 



 

 

Ultralydsapparat Aloka SSD-500 2008     BNC       
Ultralydsapparat GE (pro Series) 2016   printer   BNC/RCA     gravide, mage, rygg 
Akuttmottak: 
Defibrillator Russisk               manuell 
Pulsoksimeter NONIN               fingerprobe 
Sug                 gassdrevet 
Ventilator AIVO               gassdrevet 
Blodsukkermåler Accu- chek Active               
Nebulisator                   

 
 
 
 



 

 

13.2 Vedlegg 2  Oversikt medisinsk utstyr: Emetsk 

Sted: Emetsk                 
Dato: 14.01.2010                 
Kontaktperson: Anatoliy Zolotsilov                 
                    
Rom 
spesifikasjon: Sykehus                 
                    

utstyrsgruppe Fabrikat modell produksjonsår RS232 
S-
video 

Composite/ 
Video ethernet annet annet 

                    

Røntgen: 
røntgenapparat DMS Apelem "universell"           analog fremkallermaskin -kodak 
røntgenapparat Focus "tannlege"           digital kan sende 
røntgenapparat OKO "lungelab" 2008?       ja digitalt, DICOM sender for second opinion 

Operasjonsavd: 
Anestesibord     70-tallet         2 stk   
operasjonsbord               elektrisk   
Ventilator     70-tallet         volumstyrt   
Kompressor     70-tallet         oksygenator?   
endoskopirack ASIMYT Lapraskopi 2008?   ja     flatskjerm video out fra skjerm 
Ventilator Russisk   70-tallet             
Defibrillator     70-tallet             

Pasientmonitor 
Guangdong Biolight 
Meditec M69 2007 ja       EKG,Spo2,BP,temp   

Poliklinikk1: 
EKG apparat               virker ikke?   
EKG apparat General Electric Mac 500           ingen tilkoblinger   
Poliklinikk2                   

Ultralydsapparat Kontron 
sigma ins 
210   PAL   BNC,RCA   video printer   

Ultralydsapparat GE (pro Series) 2016       BNC,RCA   gravide, mage, rygg   



 

 

Akuttmottak: 
Pulsoksimeter NONIN             fingerprobe   
Sug                   
Ventilator                   
Blodsukkermåler                   
Nebulisator Omron                 
EKG apparat "russisk" 12 avl   for pc?       printer   

Intensiv: 
Respirator Newport e360               
Oksygenator Ekom event               
Defibrillator                   
røntgenapparat   mobilt               
Ventilator     70-tallet         volumstyrt   
væskevarmer                   
Anestesibord                   

 
 



 

 

13.3 Vedlegg 3 - Oversikt medisinsk utstyr: Bereznik 

Sted: Bereznik                     
Dato: 15.01.2010                     

Kontaktperson: 
Irina 
Antufjeva                     

                        
Rom 
spesifikasjon: Kirurgisk avd 

(anno 
1905)                   

                        
utstyrsgruppe fabrikat modell produksjonsår RS232 Svideo Composite USB ethernet Leverandør annet annet 

Operasjonstue: 
opr.lampe                       
Diatermi                       
Narkosebord                       
Ventilator                       
Sug                       

Defibrillator 
Physio 
Control   "1987"                 

pulsoksimeter                       
røntgenapparat "russisk"                 mobilt, analog   
Lapraskopirack ASIMYT   2009   ja 2 BNC       fra program   

Røntgen: 
"toraks" Pehekc T 2005             Disketter  1,3 GB DIGITAL -  i ustand 
"skjelett" undersøkelse                 ANALOGT   
"tannlege"                   ANALOGT 2 stk 
                        

Poliklinikk: 
Gastroskopi Pentax lyskilde 2005             endoskopiutstyr ikke skjerm 

Ultralydsapparat Siemens 
sonoline 
G40       BNC/RCA ja ja       

3 stk 
ultralydsapparat                   annen bygning?   
Monitor kardiologisk                 12 avl EKG?   



 

 

kirugisk avd: 
Respirator     2000?                 
Oksygenator ekom event 2009                 

 
 



 

 

13.4 Vedlegg 4  Oversikt medisinsk utstyr: Shenkursk 

Sted: Shenkursk                   
Dato: 15.01.2010                   

Kontaktperson: 
 Aleksandr 
Tjurjapin                   

                      
Rom 
spesifikasjon: Kirugisk avdeling                   
                      
utstyrsgruppe fabrikat modell produksjonsår RS232 Svideo Composite USB ethernet annet annet 

Intensiv: 
elektrisk sug                     

pasientmonitor Kenz Cardioscope   
VGA 
out(?)         EKG,SpO2,NIBP,Temp   

Respirator   russisk                 
pulsoksimeter                     
opr stue 1:                 akuttstua   
elektrisk sug                     
Anesteisbord VENAR    nytt               
pasientmonitor Dixion Storm5900           network Ekg,T1,T2, NIBP,SpO2   
Opr lampe surgilux                   

opr bord                 elektrisk, 
elektronisk  fjernstyring 
styring 

Diatermi Dixion                   
opr stue 2:                     
Ventilator     1970               
opr bord                     
opr lampe                     
opr lampe                 mobil   
lapraskopirack ASIMYT Lapraskopi 2008?   ja           
Anestesibord   russisk 1980           gassflasker tilkoblet   
kirurgisk avd:                     
røntgenapparat Arman2   2008?           mobilt, analogt film 



 

 

Ultralydsapparat Aloka 
Echo Camera 
SSD500       BNC/RCA     lite( transport) gynekologi 

Ultralydsapparat                 medisinsk poliklinikk   
Røntgen:                     
Tannlege                 analogt Film 
Skjelett Cmopehe               analogt film 

Universal 
General Medical 
Merate Opera 730Cs              

DIGITAL m flashcard, 
e-post 

e-post/også til kirurgisk 
avdeling 

 
 



 

 

13.5 Vedlegg 5  Oversikt medisinsk utstyr: Velsk 

Sted: Velsk                 
Dato: 16.01.2010                 
Kontaktperson: Dmitri Basavin nivå 2                
                    
Rom spesifikasjon: sykehus (1975) under oppussing               
                    
                    
utstyrsgruppe fabrikat modell produksjonsår RS232 Svideo Composite USB ethernet annet 
                    

1 etasje(akuttmottak): 
CT Toshiba  Aquilion 2009             
                    

operasjonstue 1: 
Anestesibord     1970             
Ventilator   russisk 1970             
operasjonsbord     1970           elektrisk 
operasjons lampe     1970             
                    

operasjonstue 2: 
nytt anestesibord Siesta i             fordamper 
elektrisk sug                   
Ventilator A3A-21 russisk               
operasjons bord   manuelt?               
operasjons lampe                   
                    

Intensiv: 
Pasientmonitor ulike               transportabel? 
Ventilator newport e360             4 stk 
Oksygenator ekom event               
EKG AKCNOH 3K1T-07             12 avl, papir 



 

 

transportmonitor     1990             
                    

utstyr røntgen: 

Ultralyd Philips 
 Diagnostic 
Ultralyd system     2 stk?       støtter HD7 , tilbehør ekstra PC 

Toraks  Pehekc T             DIGITAL 
Skjelett                 film 
skjelett,mobilt Chirana               mobilt 

 
 
 



 

 

13.6 Vedlegg 6  Oversikt medisinsk utstyr: Severodvisnk 

Sted: 
Severodvins
k nivå 2                 

Dato: 18.01.2010                   

Kontaktperson: 
Viktor 
Sviridov                   

                      

Rom spesifikasjon: sykehus nr 2 
(bygning anno 
1980)                 

                      
                      

utstyrsgruppe fabrikat modell 
produksjonså
r RS232 

Svide
o Composite 

US
B 

etherne
t annet annet 

Røngen: 

CT toshiba Aquilion 2009           
DIGITAL,dicom ,lagres 
på DVD egen ingeniør 

CT Siemens 
Somotron pluss 
4             

DIGITAL, dicom, lagres 
på DVD egen ingeniør 

Ultralyd GE Pro Series       BNC       egen printer 
Ultralyd Siemens sonoline G50       BNC        egen printer 

Universal Siemens 
AXIOM Iconons 
R100             

ANALOG (skjerm VGA 
utgang) med gjennomlysning 

                      
Operasjonstue:                 8 stk i dag renovering-blir 9 stk 
Anestesibord Dameca   1990           m.ventilator   

Endoskopirack Storz   1980?     
div på 
prosessor     video out skjerm,  gastroskopi/colonsk.(?) 

Pasientmonitor Colin BP-306    
RS232
C         EKG, BP, SpO2   

Pasientmonitor Foton 
PM 5000 
Kinensikt       VGA    net EKG, BP, SpO2, T1,T2, 

VGA til CRT, utgang 
printer og net 

operasjonslampe                 spesielt oppheng (forsenka fra tak m 0,5 m) 
Pulsoksimeter NONIN bærbart 1990           fingerprobe   
Mobilt russisk c-bue       out fra     gjennomlysing   



 

 

røntgenapparat skjerm(?) 
Mobilt 
røntgenapparat   undersøkelse                 
Operasjonsbord                 elektrisk   

Defibrillator 
Physio 
Control   1980               

Mottak: 
Operasjonslampe                     
elektrisk Sug                     
hjerneundersøkelse 
(EH) Cohomed  315             ingen utganger   
Laboratorieutstyr                     
Hematologi Advia   nytt           fullblodanalyse   
Biokjemisk     nytt           serumanalyse   
måler urin, aceton 
med mer clinitec   nytt           urin,aceton,GL   
Blodsukker AccuCheck   nytt           GL   

 
 
 



 

 

13.7 Vedlegg 7  Oversikt medisinsk utstyr: Ambulanse 

Sted: Bereznik                     
Dato: 15.01.2010                     

Kontaktperson: 
Irina 
Antufjeva                     

                        
Rom 
spesifikasjon: ambulanse NY!                   
                        
                        
utstyrsgruppe fabrikat modell produksjonsår RS232 Svideo Composite USB ethernet Leverandør annet annet 
                        

Defibrillator Zoll Mseries 2009         ja fra programmet tilbehør ukjent fastmontert 

Pasientmonitor DIXION   2009           fra programmet 
EKG,BP,SpO2,2 
Temp,CO fastmontert 

Ventilator Dräger Carire 2009           fra programmet     

EKG AbTOHNK 
12 
avledning 2009 ja         fra programmet printer adapter/strøm 

                        
kommunikasjon                       
mobil -telefon                       

 
 
 
 
 


