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Forord 
 
Ideen bak Telemedisin Arena har lenge vært en tanke for en del aktører i Helse Sør - Øst. 
Tankene ble drøftet allerede i 2007 med ledergruppen i Helse Sør - Øst, der de ga uttrykk for 
at det var behov for å få løftet opp aktiviteter og utviklet telemedisinske tjenester, slik at 
sektoren kunne benytte potensialet i å jobbe “smartere” med økt elektronisk samhandling. 
Regionens ønske var også at aktører med kompetanse på feltet inntok rollen som pådriver. 
 
Helse Sør - Øst utlyste en anbudsrunde, der konsulenttjenester innen telemedisin var et av 
områdene de ønsket å dekke. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har siden 
2008 hatt en rammeavtale med regionen på dette feltet, med Kompetansesenter for IT i 
helsesektoren som andre part. Foruten Helse Nord, som eier Nasjonalt senter for 
samhandling og telemedisin, er Helse Sør - Øst den første regionen som har ”formalisert” 
sine behov på dette feltet. Veien til dette prosjektet var derfor ikke lang. Man ønsket å utrede 
motivasjon og behov blant aktører i denne regionen.  
 
Kartleggingen har involvert både helse- og sosialpersonell, IKT og helsefaglig personell i 
helseforetak, kommuner og ved kompetanseinstitusjoner, universitetsmiljø og tverrfaglige 
forskere (sykepleierfaglig, informatikk etc.), innovasjonsressurser, næringsliv, eksisterende 
nettverk og brukerne. Resultatet av arbeidet synliggjøres i våre anbefalinger. 
 
Prosjektgruppa vil takke Helse Sør - Øst (RHF og Helsedialog) og Sykehuset Innlandet HF, 
som har vært finansiører av prosjektet. Det viser at dere har tro på det arbeidet vi ønsket å 
gjøre for regionen og ikke minst har tro på en bredere plass for e-Helse og telemedisin i 
deres organisasjon. 
 
Takk til lederne i de forskjellige virksomhetene vi arbeider i (Sykehuset Innlandet HF, 
Sunnaas sykehus HF, Frambu Kompetansesenter, Universitetet i Oslo, Vestre Viken HF, 
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin), for at de har prioritert at vi har fått i 
prosjektet og gjennomført kartlegging med intervjuer/spørreskjema, nettverkssamling og 
evaluering og bidratt i sluttrapporteringen. Disse virksomhetene og deres ressurspersoner 
blir bidragsytere i den videre utviklingen i regionen og nasjonalt. Med en slik entusiasme og 
tro på det dere er med på å utvikle, så har regionen gode ressurser på laget. 
 
Takk går også til alle informanter og deltakere på nettverkssamlingen på Sundvolden. En 
spesiell takk til, foredragsholderne som bidro til å inspirere og motivere alle deltakere, samt 
til alt teknisk personell som hjalp oss gjennom alle tekniske utfordringer relatert til de 
vellykkede LIVE demonstrasjonene på videokonferanse (Cisco, VCI, Norsk Helsenett SF)! 
 
Prosjektleder takker også spesielt prosjektgruppa for det gode og inspirerende samarbeidet 
med en entusiastisk gruppe aktører i denne regionen! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man skal være - tror jeg visst, realist, 
men på ingen måte fatalist og i grunnen optimist, 
samt fremfor alt og først og sist - idealist. 
 
(Nils Sominsson) 
 
 
 
 
 



Sammendrag 
 
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) og flere andre er opptatt av, og 
forsker på utbredelse av elektronisk samhandling og telemedisinske løsninger. Flere gode 
initiativ og erfaringer har stoppet opp etter pilotering, selv om utprøvingene har vært en 
suksess. En årsak kan skyldes manglende forankring og uklare ansvarsforhold knyttet til 
blant annet driftsansvar for den fremtidige tjenesten. Dette har vært en stor mangel og er en 
viktig faktor for å kunne oppnå storskalatjenester i Norge. For telemedisinske tjenester er det 
også mye spredt prosjektaktivitet og vi registrerer kun noen få etablerte rutinetjenester der 
teknologi brukes i pasientbehandling i Helse Sør-Øst og i andre regioner. Det er en 
utfordring at aktører har liten kjennskap til hvilke aktiviteter og tjenester som pågår både 
regionalt og nasjonalt.   
 
Prosjektet Telemedisin Arenas formål har vært å kartlegge behovet for en nettverkarena i 
Helse Sør-Øst, der helseforetak/institusjoner, kommuner og næringsliv kan samarbeide om 
utvikling av telemedisinske tjenester i helsesektoren i samarbeid med andre tilhørende 
arenaer på feltet. Sentrale spørsmål i kartleggingen har vært: ”Hvilke utfordringer støter vi på 
i tjenesteutviklingen på dette feltet? Hvorfor blir det ikke mer utstrakt bruk og satsing på 
storskalatjenester? Hva er det helsesektoren har registrert som flaskehalser og hvordan kan 
man komme videre til arbeidsformer der IKT brukes i mer utstrakt grad enn i dag? ” 
 
For å få svar på disse spørsmålene har prosjektgruppen gjennomført en kartlegging med 
flere elementer: fysiske møter, telefonmøter og intervju/spørreskjema til/med relevante 
aktører. I tillegg arrangerte de en nettverkssamling i regionen, for å belyse 
”mulighetsrommet” med direkte demonstrasjoner av tjenester via videokonferanse og 
avsluttende paneldebatt. Man har også oppsummert muntlige innspill i forkant og etterkant 
av nettverkssamlingen, samt skriftlige evaluering av denne.  Totalt har kartleggingen gitt en 
oversikt over behov og tilbud, samt en relasjon til relevante aktører i regionen. 
 
Hovedinntrykket av besvarelser og innspill viser at man ønsker en tverrfaglig arena, der 
både helsetjenesten, FoU og leverandører kan møtes, dele utfordringer og erfaringer, samt 
legge forholdene til rette for samarbeid. Den bør være hensiktsmessig organisert (leverandør 
og helsesektor inkludert) og ha kontinuitet i aktiviteten i regionen (møteplassarrangement, 
informasjon og koordinering). Forankring på ledernivå er pekt på som en viktig faktor, både i 
egen organisasjon og RHF med en finansiert driftsorganisasjon bestående av både 
leverandør og helsesektor. Deltakerne ønsket å være med på og initiere og fasilitere gode 
prosjekter, i tillegg var det viktig å få vise frem egne prosjekter og brukererfaringer.  
 
Prosjektgruppen mener at det er grunnlag for å etablere en Telemedisin Arena som vil kunne 
være et viktig knutepunkt mellom spesialisthelsetjenesten og kommune- og 
primærhelsesektoren i regionen. Det er behov for flere arenaer og for ”lokale motorer” som 
har god forbindelse til de kliniske miljøene og behovene og lokale/regionale nettverk kan 
synes som mer effektiv, når det gjelder prosjektutvikling, enn større nasjonale møteplasser. 
Dette vil kunne bidra til å bedre utnyttelsen av potensialet på feltet og å bidra til å realisere 
nasjonale mål. Det vil derfor være viktig at de nødvendige vurderinger tas for å videreføre 
arbeidet som er gjort i forprosjektet.  
 
Prosjektgruppens anbefalinger er: 
• Markedsføre den ”formaliserte” forankringen av telemedisin i Klinisk IKT forum i 

regionen.  

• Hvis Klinisk IKT forum vedtar en videreføring av arbeidet – avklare midler HSØ kan 

bidra med som delfinansiering, samt avsette midler for søknad av annen 

delfinansiering for videre drift av en arena.  

• Avsette ressurser for søknadsarbeid. 

• Hvis oppnådde driftsmidler, iverksette tiltak for utforming av mandat, 

ansettelse/innleie av personell for etablering av prosjektsekretariat og utvelgelse av 

arbeidsgruppe. 
• Igangsetting av tiltak jfr kapittel 3.7-3.9. 
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1 Beskrivelse av prosjektet 

1.1 Bakgrunn 

Innovasjon sees på som et viktig virkemiddel for å få til et bedre og mer effektivt helsevesen. 
Nasjonal Helseplan 2007-2010 fremhever mangel på samhandling innad og mellom 
kommunale helse og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester, som kanskje den største 
utfordringen helsetjenesten står ovenfor jfr høye kostnader og unødige lidelser og problemer 
for pasienter og pårørende. Skal vi kunne møte disse utfordringene har Helse og 
Omsorgssektoren behov for innovasjon gjennom nye teknologiske løsninger og nye 
organisatoriske løsninger for bedre og mer effektiv pasientbehandling og drift (Nasjonal 
samarbeidsavtale og tiltaksplan for innovasjon 2007-2010:4, St.meld. nr. 7, 2008–2009).   
 
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) og flere andre er opptatt av og 
forsker på utbredelse av elektronisk samhandling og telemedisinske løsninger. Det viser seg 
ofte at mange faktorer innvirker på utbredelse av disse tjenestene i stor skala. Flere gode 
initiativ og erfaringer har stoppet opp etter pilotering (prosjektperiode), selv om utprøvingene 
har vært en suksess. En årsak kan skyldes manglende forankring og uklare ansvarsforhold 
knyttet til blant annet driftsansvar for den fremtidige tjenesten. Dette har vært en stor mangel 
og er en viktig faktor for å kunne oppnå storskalatjenester i Norge (Nilsen LL, 2003; Johnsen 
E et al., 2006). 
 
Når det gjelder nasjonale satsninger, har Helse Sør–Øst RHF (HSØ) en egen satsning på 
meldingstjenester og øvrig elektronisk samhandling (Helsedirektoratets tiltaksplan, 2004; 
Nasjonal helseplan 2007-2010; Statlig strategi 2004-2007; S@mspill, 2007; Samspill 2.0, 
2008-2013, Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren 2008-
2013, 2008; Stortingsmelding 21, 1998 – 1999; Stortingsmelding 47, 2009; HSØ, 2009).  
 
For telemedisinske tjenester er det imidlertid mer spredt prosjektaktivitet og vi registrerer kun 
noen få etablerte rutinetjenester, der teknologi brukes i pasientbehandling (Knarvik U et al., 
2003).  Det finnes likevel noen gode eksempler på vellykkede telemedisinske rutinetjenester 
bla ”Sunnaas – modellen” (pasientoppfølging ved bruk av videokonferanse (VK)), 
rutinemessige hudkonsultasjoner ved Vestre Viken HF, Hallingdal Sjukestugu (VVHF – HSS) 
og Oslo Universitetssykehus (OuS) og MR diagnostisering/veiledning med bruk av VK ved 
Sykehuset Innlandet HF (SI) i regionen.   
 
Bruken av disse teknologiene er sentral for forskning. De nasjonale IKT-strategiene har 
fokusert på Elektronisk Pasientjournal, meldingsutveksling og generell informasjonstilgang, 
mens alternative teknologier som gir pasientene en mer aktiv rolle i direkte kommunikasjon, 
ikke har fått samme oppmerksomhet. Følgelig faller disse tjenestene og løsningene utenom 
de store nasjonale føringer og satsinger.  
 
Det er også en utfordring at aktører har liten kjennskap til hvilke aktiviteter og tjenester som 
pågår både regionalt og nasjonalt. Mange opplever det som viktig å få etablert en egnet 
arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling og samtidig unngå at ”alle gjør samme feil”. For 
å få utnyttet det telemedisinske potensialet i regionen, er det viktig at aktører blir klar over 
muligheter, problemstillinger, lokalt og nasjonalt. Prosjektet beskriver hvor viktig det er å få 
møte andre og dele erfaringer. Dette går ikke av seg selv. IKT er et viktig verktøy for effektiv 
kommunikasjon og samhandling, men utvikling av tjenester og innføring av teknologiske 
løsninger medfører også noen utfordringer. Telemedisin Arena kan utgjøre et viktig bidrag i 
denne prosessen og bidra til en tettere dialog mellom aktørene som hver for seg besitter 
kompetanse og erfaringer på feltet (Ref. paneldebatt, 19. mai 2011).   
 
Det finnes flere initiativ for å lage møteplasser for informasjon og erfaringsutveksling innen 
samhandling, telemedisin og e- Helse. Eksempler på dette er Nasjonale Elin – K og 
Samspillprosjektenes samlinger (Skarsgaard S, Lyngstad M,2011), Nasjonalt meldingsløft 
(Helsedirektoratet, 2010) og Regionale e – Helseseminarer (Bach B et al, 2008), regionale 
møteplasser arrangert over hele landet. Telemedisin Arena skal ikke konkurrere med slike 



 
 

8 

initiativ men snarere tilrettelegge for oppfølging og konkretisering av ideer og behov som 
lanseres på slike møteplasser. 
 

1.2 Målsetting  

Prosjektets formål har vært å kartlegge behovet for en inspirerende nettverksarena i HSØ, 
der helseforetak/institusjoner, kommuner og næringsliv kan samarbeide om utvikling av 
telemedisinske tjenester i helsesektoren. 
 
Vi skulle: 
• etablere arbeidsgruppe for oppstart av arenaen 

• utforme prosjektplan og fremdriftsplan 

• kartlegge behov og motivasjon for en slik arena 

• planlegge og gjennomføre nettverkssamling våren 2011, med deltakere fra hele 

regionen 

• foreslå tiltak for videre nettverksarbeid i regionen 

• utarbeide sluttrapport med anbefalinger for videreutvikling 

 
Målsettingen med forprosjektet Telemedisin Arena var å kartlegge behov og motivasjon for 
en nettverksarena i HSØ innen e-Helse og telemedisin (Bach B, Dammen M, 2010; Vedlegg 
1, 2). Sentrale spørsmål var: ”Hvilke utfordringer støter vi på i tjenesteutviklingen på dette 
feltet? Hvorfor blir det ikke mer utstrakt bruk og satsing på storskalatjenester? Hva er det 
helsesektoren har registrert som flaskehalser og hvordan kan man komme videre til 
arbeidsformer der IKT brukes i mer utstrakt grad enn i dag? ” 
 

1.3 Finansiering og organisering 

Prosjektet ble finansiert av Helsedialog (http://www.helsedialog.no) og Sykehuset Innlandet 
HF (http://www.sykehuset-innlandet.no). Prosjektperioden har pågått fra 1. oktober 2010 til 
1. oktober 2011 (Vedlegg 2, 3). 
 
Prosjekteier er HSØ (http://www.helse-sorost.no). Prosjektet er forankret gjennom deltakelse 
fra deres telemedisinansvarlige representant, Marit Dammen, SI. Prosjektledelse har vært 
ivaretatt av NST, ved Bodil Bach, Rådgiver e-Helse og telemedisin (http://www.telemed.no).  
 
Det ble etablert en prosjektgruppe med lang erfaring med forskjellige tjenesteformer på 
forskjellige nivå i regionen. Gruppens dynamikk og sammensetning har vært avgjørende for 
prosjektets samlede resultater og bidratt til viktige veivalg og aktiviteter underveis i prosjektet 
(Vedlegg 3). Prosjektgruppen har i tillegg benyttet seg av erfaringer fra etableringen av 
nettverket for Helse Innovasjon og Teknologi, HiT Arena i Helse Nord 
(http://www.telemed.no/hit-arena).  
 
Denne har bestått av (Vedlegg 4): 
• Marit Dammen, Prosjektrådgiver, SI (http://www.sykehuset-innlandet.no)  

• Kari Hagen, Informasjonsrådgiver, Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger 

(http://www.frambu.no) 

• Reidar Aasheim, Prosjektleder / rådgiver, VVHF - HSS(http://www.vestreviken.no) 

• Hilde Sørli, Prosjektleder og telemedisinkoordinator, Sunnaas sykehus HF (SunHF) 

(http://www.sunnaas.no) 

• Anne Merete Driveklepp, Prosjektleder og telemedisinkoordinator, SunHF 

• Margunn Aanestad, Professor, Institutt for informatikk, UiO (http://www.mn.uio.no/ifi) 

• Tove Normann, Industrikoordinator/Innovasjonsrådgiver, NST 

 

1.4 Oppbygging av rapporten 

Prosjektrapporten er inndelt i 6 kapitler. Kapittel 1 har beskrevet bakgrunn, målsetting og 
organisering av prosjektet. Kapittel 2 omfatter gjennomføring, aktiviteter og metoder for 

http://www.helsedialog.no/
http://www.sykehuset-innlandet.no/
http://www.helse-sorost.no/
http://www.telemed.no/
http://www.telemed.no/hit-arena
http://www.sykehuset-innlandet.no/
http://www.frambu.no/
http://www.vestreviken.no/
http://www.sunnaas.no/
http://www.mn.uio.no/ifi
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datainnsamling. Kapittel 3 beskriver resultater og i kapittel 4 presenteres konklusjoner og 
prosjektgruppens anbefalinger til oppdragsgiverne. Kapittel 5 og 6 er benyttede referanser 
og vedlegg tilhørende arbeidet i prosjektet. 
 

2 Gjennomføring 

2.1 Prosjektgruppens funksjon og arbeidsform 

Prosjektgruppen har bestått av 8 personer fra ulike offentlige virksomheter, og med spesiell 
interesse for å etablere et faglig samarbeid innen telemedisin. Samlet har gruppen et bredt 
nettverk og god kunnskap om aktører, prosjekter og prosesser i sektoren. Gruppen kunne 
imidlertid hatt nytte av representasjon fra HSØ RHF i hele perioden for å sikre god forankring 
i toppledelsen, i tillegg til representasjon fra leverandører.  
 
Gruppen har hatt jevnlige møter på VK, telefon og fysiske heldagsmøter (på NSTs 
regionkontor på Hønefoss).  Arbeidsformen har bestått i å utveksle erfaringer, dele kunnskap 
og utvikle prosjektet i fellesskap. Prosjektet har blitt utviklet gjennom bla å anvende metodikk 
og erfaringer fra HIT prosjektet, en tilsvarende arena i Helse Nord 
(http://www.telemed.no/hit-arena ), samt gjennom prosesser i arbeidsgruppen og sammen 
med identifiserte aktører på arenaen.  
 
Prosjektgruppen har også hatt ansvar for å sikre forankring av prosjektet i egne virksomheter 
og lokalt i egne miljøer. I tillegg har det vært en målsetting å være en pådriver for strategisk 
samarbeid mellom aktører, samt å stimulere helsetjenesten til å ta i bruk IKT for bedre 
pasientoppfølging og samhandling.   
 
Det har også vært viktig å sette søkelys på ulike felles utfordringer som kan bidra til å 
påvirke offentlige planleggings- og strategiprosesser, eksempelvis RHF, HF og kommuners 
strategier knyttet til elektronisk samhandling og telemedisin, samt utfordringer relatert til 
myndighetenes finansierings- og refusjonsordninger.  
 
På denne måten mener vi at Telemedisin Arena også kan bidra til å skape en viss 
sammenheng mellom aktørenes strategiplaner og det planarbeidet som foregår i regional 
offentlig regi. 
 

2.2 Metodikk 

Telemedisinfeltet er bredt og fragmentert, samt at det består av mange aktører både fra 
privat og offentlig virksomhet. For å finne svar på om det er behov for Telemedisin Arena har 
vi gått bredt ut og henvendt oss til en rekke representanter fra flere virksomheter og nivåer i 
helsetjenesten. Det har også vært viktig å få med helsemyndighetenes, kommunenes og 
leverandørenes perspektiver i dette arbeidet.  
 
Gruppens medlemmer har gjennomført (Vedlegg 4) 
• fysiske møter, VK og telefonmøter med relevante aktører (3 fysiske møter i 

Hønefoss, 12 møter via VK og flere telefonmøter).  

• intervju/spørreskjema til relevante deltakere (53 besvarte skjema) (Vedlegg 5) 

• møteplassarrangement i regionen, for å belyse ”mulighetsrommet” (165 påmeldte 

deltakere, 135 som møtte opp)  

• paneldebatt under møteplassen og muntlige innspill i forkant og etterkant av denne, 

og for å diskutere behov for en slik arena  

• skriftlig evaluering og tilbakemelding fra deltakerne på møteplassen (96 av 135 har 

svart) 

 

http://www.telemed.no/hit-arena
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2.3 Aktiviteter 

2.3.1 Kartlegging  

Det ble utført en enkel kartlegging for å samle inn synspunkter på et eventuelt behov for og 
innretning av et slikt nettverk for samhandling/telemedisin i HSØ. Spørsmålene i 
kartleggingsskjemaet dreide seg om vurderinger av behov for en Telemedisin Arena, forslag 
til mulige deltakere, ønske om faglig innhold og mulige tjenester til aktørene, samt 
informantenes forventninger til resultater av et slikt arbeid (Vedlegg 5).  
 
Prosjektgruppen kontaktet sentrale personer i HF og kommuner (bla superbrukere, VK - 
studioansvarlige, helsepersonell, beslutningstakere, IKT-rådgivere), samt i HSØ, hos 
leverandører og andre relevante nasjonale aktører. Dette ble supplert med å kontakte 
aktører i egne nettverk (fagfolk med erfaring/utviklingsfunksjoner) og etter hvert med direkte 
henvendelse til påmeldte deltakere til Nettverkssamlingen. Vi brukte også ”Snøball-
metoden”, hvor vi kontaktet personer som ble foreslått av dem vi intervjuet. Undersøkelsen 
ble gjennomført fra medio februar til primo mai 2011, og baserte seg på en kombinasjon av 
epost (besvarelsene ble fylt ut av deltakerne og returnert) og direkte intervju /telefonintervju. 
Resultatene presenteres i kapittel 3. 
 
Prosjektgruppen har også kartlagt andre lokale (interkommunale), regionale og nasjonale 
arenaer, som det vil være naturlig å sammenligne seg med og samarbeide med. Vi skisserer 
et utvalg av disse i kapittel 3.10. 
 

2.3.2 Nettverkssamling 

Formålet med møteplassen var å sette større søkelys på telemedisinfeltet, inspirere og 
motivere, samt å avdekke muligheter og eventuelle utfordringer for en slik arena. Målgruppa 
ble satt bredt, der både helse- og IKT personell i helse- og sosialsektoren, andre 
helseaktører i kommuner og HF i regionen, kommersielle aktører, Norsk Helsenett, 
brukerorganisasjoner, NAV etc, ble invitert. (http://telemed.custompublish.com/telemedisin-
arena-heldagsseminar-helse-innovasjon-og-teknologi-i-helseregionen.4898971-181703.html) 
(Vedlegg 6).  
 
Nettverkssamlingen ble arrangert 19. Mai 2011, på Sundvolden Hotel 
(http://www.sundvolden.no).  
 
Program 
Målet var å skape en arena som kan bidra til inspirasjon og videre samarbeid og utvikling. 
Både formelle foredrag og uformell kontakt ble sett på som viktig. Prosjektgruppen var enig 
om at en balanse mellom presentasjoner, dialog, debatt og utstillingsaktiviteter/stands var 
viktig for å gjøre seminaret interessant for ulike aktører. 14 leverandører/aktører stilte med 
stands på utstillingen denne dagen (http://telemed.custompublish.com/utstilling.4900849-
181703.html, vedlegg 7). Disse representerte et mangfold av tilbud og muligheter innen feltet 
e-Helse og telemedisin. 
 
Samlingen ble inndelt i to hoveddeler (http://telemed.no/program.4914202-181703.html): 

 Faglige foredrag (Slides, bilde og VK) 

 Paneldebatt 

Prosjektgruppens medlemmer har selv vært involvert i flere aktiviteter og tjenester i regionen 
der VK og nettbasert kommunikasjon er sentral og ønsket å inspirere deltakerne i den første 
delen, for å danne grunnlaget for paneldebatten i andre del.  
For å kunne gjennomføre Del 1 med omfattende LIVE demonstrasjoner fra tjenester som 
pågår i regionen ble det inngått avtaler for teknisk gjennomføring med flere eksterne 
leverandører, der blant annet Cisco (http://www.cisco.com), VCI (http://www.vci.no) og Norsk 
Helsenett SF (http://nhn.no) bidro. I tillegg inneholdt programmet noen tradisjonelle 
presentasjoner, hvorav noen er publisert på Internett i etterkant 
(http://www.helsekompetanse.no/telemedarena ) (Vedlegg 8, 9, 10, 12, 13, 14). 

http://telemed.custompublish.com/telemedisin-arena-heldagsseminar-helse-innovasjon-og-teknologi-i-helseregionen.4898971-181703.html
http://telemed.custompublish.com/telemedisin-arena-heldagsseminar-helse-innovasjon-og-teknologi-i-helseregionen.4898971-181703.html
http://www.sundvolden.no/
http://telemed.custompublish.com/utstilling.4900849-181703.html
http://telemed.custompublish.com/utstilling.4900849-181703.html
http://telemed.no/program.4914202-181703.html
http://www.cisco.com/
http://www.vci.no/
http://nhn.no/
http://www.helsekompetanse.no/telemedarena


 

11 

Nettverkssamlingen og paneldebatten ble ledet av Steinar Pedersen (Tromsø Telemedicine 
Consult, http://telemedicineconsult.com). Deltakerne i panelet bestod av følgende personer: 
Narve Johannessen (Cisco), Margunn Aanestad (UiO), Hilde Sørli (SunHF), Christoffer 
Ellingsen (Idepoliklinikken, OuS, https://www.idepoliklinikken.no), Kari Hagen (Frambu), 
Bjørn Grønli (HSØ RHF), Hans Nielsen Hauge (HSØ RHF) (Vedlegg 12).  
 
Evaluering av samlingen 
Konferansen ble evaluert ved at deltakere, foredragsholdere, utstillere og teknisk 
støttepersonell fikk tilsendt et elektronisk spørreskjema hvor man vurderte hvert enkelt 
innlegg og helhetsinntrykk av møteplassen i forhold til forventningene man hadde på 
forhånd, som nettverksarena, samt teknisk og organisatorisk gjennomføring. I svarene 
graderte man fornøydhet på en skala fra 1-5. Det var også mulig å gi kommentarer i fritekst 
(Vedlegg 11). 
 

2.4 Markedsføring 

Det ble laget en markedsføringsplan for å gjøre Telemedisin Arena kjent og for å rekruttere 
deltakere til møteplassen 19. mai. Prosjektgruppa samarbeidet med NSTs 
kommunikasjonsavdeling (Vedlegg 8).  
 
Kartleggingen ble sett på som et viktig bidrag til å gjøre prosjektet kjent. I tillegg ble det laget 
en ”Teaser” i papirformat, som ble utdelt på konferanser og andre sammenhenger i forkant, i 
tillegg til at den ble benyttet som vedlegg til epost – invitasjoner.  Den største innsatsen ble 
gjort ved å sende ut invitasjoner via epost til navngitte adressater, samlet inn fra alle 
miljøene som var i målgruppa. I tillegg ble NSTs adresselister for regionen benyttet.  
 
For å utnytte potensialet i sosiale medier, ble det opprettet en nettside under NST’s nettsted 
(Vedlegg 9, www.telemed.no/arena).  Prosjektet opprettet også en Facebookside som hele 
tiden henviste til ny informasjon. Her var det også mulig å ha en dialog ved å skrive innlegg 
på ”veggen” (Vedlegg 10, http://www.facebook.com/telemedisinarena). Det ble også laget en 
pressemelding som ble forsøkt tatt inn i de ulike lokalaviser i HSØ, uten synlig hell.  
 

3 Resultater 

Prosjektets ambisjon var å kartlegge behovet for en Telemedisin Arena, og forventninger til 
hva som kan komme ut av et slikt samarbeide. Totalt har kartleggingen gitt oss en oversikt 
over behov og tilbud samt en relasjon til relevante aktører i regionen.  
 
Deltakelse i behovs- og interessekartleggingen (Vedlegg 5) resulterte i 53 besvarelser fra et 
bredt spekter av deltakere, inkludert HF, kommuner, leverandører, RHF-ansatte, 
distriktspsykiatriske sentre (DPS), NAV - ansatte, fagforeninger, forskningsmiljøer, samt 
enkelte interesseorganisasjoner.  
 
Prosjektet gjennomførte også en evaluering av nettverkssamlingen, der 135 deltok. 96 
svarte på denne, noe som gir en svarprosent på 71 %. De som svarte fordelte seg slik; 77 
deltakere, 10 utstillere og foredragsholdere. 47 % representerte helseprofesjoner, 22 % 
teknologi, 22 % ledelse/prosjektleder/politikere (Vedlegg 11). 
 

3.1 Er det behov for Telemedisin Arena? 

Hovedinntrykket av besvarelser og innspill i debatt viser at man ønsker en tverrfaglig arena, 
der både helsetjenesten, FoU og leverandører kan møtes, dele utfordringer og erfaringer, 
samt legge forholdene til rette for samarbeid. Arenaen bør være hensiktsmessig organisert 
og ha kontinuitet i aktiviteten i regionen.  
 
49 av besvarelsene (92 %) ga et entydig positivt svar på dette. De siste 4 var ikke direkte 
negative, men noen mente det ikke var aktuelt for dem personlig. I det følgende presenteres 
noen sitater for å understøtte funnene (Vedlegg 11, 12). 

http://telemedicineconsult.com/
https://www.idepoliklinikken.no/
http://www.telemed.no/arena
http://www.facebook.com/telemedisinarena
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Spesialisthelsetjenesten: 
SI beskriver det flere andre offentlige aktører ytret under samlingen:  
 
”Her må vi jobbe sammen mot et felles mål, ikke slik at alle jobber med sitt og ikke vet hva 
naboen driver med. For å få til dette, trenger vi en arena hvor vi kan samle kompetanse, 
ideer og iverksetting. Det nytter ikke å være flink alene, for dette handler om kommunikasjon 
og da må man ha noen og snakke med”. 
 
Private helsetjenesteleverandører: 
”For oss som representerer private aktører i det norske helsevesenet er det viktig å få være 
med. Vi er ikke en del av de store offentlige systemene, og faller derfor ofte utenfor de store 
satsingene. Men vi vil gjerne være med å bidra til at pasienten får gode IT-baserte tjenester 
fra helsevesenet. Et slikt nettverk vil derfor være en meget nyttig arena for oss” (Privat 
helsetilbyder).  
 
Leverandørene: 
Leverandører vi har snakket med, har ofte bred erfaring med klynger og nettverk, men en 
kommentar i kartleggingen, kan kanskje være reell for flere i næringslivet:  
 
”Vi deltar på frokostseminarer, nettverkssamlinger og prater og prater om alle de fine tingene 
vi kan gjøre, men det blir lite utvikling av disse nettverkene, men de bidrar til at vi vet om 
hverandre. Hvis man kan ha et konkret og spesifikt nettverk, der fagfolk i helsesektoren 
kobles sammen med oss innenfor et mindre felt som e-Helse og telemedisin, kan det være 
håp om at man kan få resultater”. 
 
Kommunene: 
”Vi trenger et slikt nettverk for å møte fremtidens helseutfordringer og representanter fra 
denne arenaen bør delta på samhandlingsmøter med kommuner og HF”.  (Representant fra 
samhandlingsteam). 
 
Budskapet var i hovedsak følgende: ”Helsetjenesten MÅ samarbeide med brukere og 
industrien”.  
 
Det er behov for møteplasser og en arena for å dele erfaringer, få inspirasjon og hjelp til å 
realisere ideer og å utvikle prosjekter i samarbeid med andre. Dette vil kunne gi dem tilgang 
til erfaringer, kompetanse (medisinskfaglig og prosjektfaglig kompetanse), kontakter og 
nettverk og markedsføring/publisitet rundt dette feltet. I tillegg nevnes at arenaen kan gi en 
bedre oversikt over pågående aktuelle prosjekter og over politiske og økonomiske føringer. 
For de som ”er i gang”, kan det være en mulighet til å synliggjøre og vise sine gode 
prosjekter for å inspirere andre til å følge etter. For alle parter kan gevinsten også være at 
man kan gi og få praktisk veiledning ift etablering av tjenester. De var også opptatt av at alle 
aktørene må være representert på en slik arena, også kommunene, som trenger en slik 
arena for å komme i kontakt med andre.  
 
”Vi har ikke råd til å la være” (deltaker møteplassen).  
 

3.2 Aktørenes utfordringer 

 Paneldebattantene belyste innledningsvis ulike utfordringer relatert til egen virksomhet og til 
hele feltet. Utfordringene beskrives som: manglende samordning av aktiviteter og tjenester, 
manglende økonomiske insentiver (finansieringsordninger/refusjonsordninger) og 
manglende storskala utbredelse av løsninger. Det finnes mye sentralisert kompetanse som 
må kunne ”nå ut til hele landet”, gjerne ved hjelp av IKT.  
 

3.3 Representasjon på arenaen 

På spørsmål om sammensetning av aktører i nettverket, peker deltakerne på konkrete 
personer/roller i egen organisasjon i spesialisthelsetjenesten (enten i tekniske, kliniske eller 
administrative stillinger). Videre nevner de at nettverket bør være tverrfaglig, sammensatt av 
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representanter både fra helsetjenesten (helseforetak, kommuner og andre helsetilbydere), 
FoU og leverandører. Forankring på ledernivå ansees som viktig for alle aktører som er 
involvert, samt overordnede organisasjoner og myndigheter. 
 
Arenaen må også involvere regionalt brukerutvalg, HFenes brukerutvalg (inkl. Lærings- og 
mestringssentrene) og brukerorganisasjoner. 
 

3.4 Hvordan kan aktørene bidra og hvilke tjenester ønsker de? 

Deltakerne ønsket å være med på og initiere og fasilitere gode prosjekter for fremtiden. I 
tillegg var det viktig å få vise frem egne prosjekter og brukererfaringer. Flere foreslo å stille 
sin kompetanse til rådighet og inviterte samtidig til samarbeid og mulighet for å delta i 
prosjekter sammen med andre aktører i regionen.  
 
Forskningsmiljøene ønsket å bidra til sterkere evalueringskultur og kunnskapsbaserte valg. 
HF, kommuner, kompetansesentre etc vil tilby kompetanseutvikling gjennom egne aktiviteter 
som gjerne kan tilbys ved hjelp av VK og Kompetanseportalen for e-læring. 
 

3.5 Aktørenes forventninger  

Besvarelsene viser at det er store forventninger til hva som skal komme utav en slik arena 
og debattinnspillene dreide seg i hovedsak om følgende: 
• Økt kunnskap og kompetanse 

• Flere ideer 

• Økt bevisstgjøring 

• Praktisk veiledning 

• Utvikling av nye teknologiske løsninger 

• Felles talerør og koordinerte aktiviteter 

 
Det var også ønskelig at nettverket ”fanger opp” det som er nytt og informerer dette til 
nettverksaktørene, gjerne via en interaktiv nettbasert opplysningstjeneste.  
 
Tematisk avgrensning 
Når det gjelder tematisk avgrensning ønsket representantene en relativt bred dekning, dvs. 
samhandling og e-Helse, heller enn ”bare” telemedisin. Det kan synes som det er en 
forventning om at arenaen må kunne dekke både generelle og spesielle behov.  
 
”Antakelig vil det være bedre med flere slike spesialiserte samarbeid, enn ett alt for generelt, 
som stadig må ta hensyn til nybegynnere” (Deltaker fra spesialisthelsetjenesten). 
 
Følgende temaområder har blitt avdekket: Prehospitale tjenester, radiologi, kommune og 
interkommunale samarbeid, sårbehandling, ny omsorgsteknologi, sykehjemsmedisin og 
apoteknettverk, finansiering og organisering av tjenester. Slike tema kan være enten 
geografisk definert, faggruppe- eller områdespesifikt, eller fokusert på bestemte teknologier. 
 

3.6 Prosjektgruppens refleksjoner 

Prosjektgruppen selv, har stor tro på en nettverksarena med sterk brukerforankring. Dette 
mener vi er en forutsetning for å sikre levedyktige prosjekter og aktiviteter som kan 
gjenbrukes og breddes til alle regioner og HF.  
 
SI synes det viktigste med et nettverk er å få samlet den kompetanse og erfaringer som nå 
er bygget opp ved foretak, i kommunene, ved private institusjoner og universitet – og 
forskningssmiljø og samkjøre disse mot HSØ RHF, leverandører, Norsk Helsenett SF og 
andre offentlige arrangører.  
 
For alle virksomhetene som var representert i prosjektgruppa var motivasjonen for deltakelse 
et genuint ønske om en arena for å dele kunnskap og erfaringer og at arenaen kan utgjøre et 
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”felles talerør” hvor man i fellesskap arbeider for å få de nødvendige forutsetninger på plass 
for å realisere gode løsninger basert på behov i sektoren.  
 
For NST er det viktig å skape nettverk og Telemedisin Arena kan være et nyttig verktøy og 
som utviklingsarena for behovsdrevne innovasjonsprosjekter.  
 
Prosjektgruppen mener at arenaen kan fungere som et ”redskap” for å fange opp prosjekter 
og aktiviteter i regionen og bidra til bedre koordinering mellom regionene. Alle 
representantene har et ønske om å benytte arenaen til å utrede og etablere gode 
utviklingsprosjekter med partnere i regionen. I tillegg pekes de på at arenaen er et viktig 
knutepunkt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsesektoren.  
 
NST ønsker å bidra ved å være med og utvikle gode tjenester for aktørene, ha fokus på 
brukerbehov/kundebehov, samt å gi bedriftene en aktiv mulighet til deltakelse i prosjektet og 
ser derfor muligheter for gode koblinger mellom regionene gjennom en slik arena. Her kan 
NST gjennom HiT Arena og deres planlagte Living Lab-prosjekt blant annet bidra til og 
fasilitere prosesser, delta i de faglige møteplassene, stille nødvendig kompetanse til 
rådighet, bidra med forskningsbasert rådgivning og erfaringer fra utvikling og 
implementering.   
 
I tillegg ser prosjektgruppen for seg at det også kan være aktuelt med undergrupper: 
• Teknisk gruppe (inkl brukerdesign / brukervennlighet) 

• Organisatorisk gruppe (erfaringsdeling på barrierer/muligheter) 

• Prosjektgrupper på tvers av helseforetak / kommuner etc. 

 

3.7 Videre arbeid med Telemedisin Arena 

For å lykkes med etablering av Telemedisin Arena kreves en stabil organisering som ivaretar 
kontinuitet, involvering av og motivasjon (arbeidsgruppe/deltakere/kunde og brukere). Det er 
viktig med egnet og langsiktig finansiering fra nettverkseier, samt god forankring i og 
deltakelse fra virkemiddelapparatet. Nettverket må ha en aktiv styringsgruppe med 
representanter fra de viktigste aktørene. 
 
I prosjektgruppens anbefalinger for en videreutvikling, vil vi fremme følgende momenter til 
organisering av videre arbeid:  
• prosjekteierskap og prosjektledelse (Prosjektleder er plassert ute i 

innovasjonsmiljøene og driver prosessen sammen med helsesektoren) 

• prosjektsekretariat ledet av prosjektleder  

• regional arbeidsgruppe med kompetanse og erfaring og representanter fra de 

viktigste interessentene (prosjektgruppen har gode erfaringer med prosess og 

resultater fra metodikk og arbeid i forprosjektet og mener dette er en god forankring 

for videreutviklingen og arbeidet i arbeidsgruppen).  

• styringsgruppe med representanter fra de viktigste interessentene 

 

3.8 Sentrale oppgaver  

En sentral oppgave vil være å bidra til tjenesteinnovasjon i helsetjenesten i hele regionen og 
være en pådriver på dette feltet. Det må etableres en driftsorganisasjon (sekretariat og 
prosjektledelse), for å kunne fasilitere møteplasser, tilrettelegge for nettverksbygging og 
bistå prosjektutvikling.  
 
Viktige arbeidsoppgaver for prosjektsekretariatet som pådriver og prosjektgruppen vil være: 
• utarbeidelse av felles visjon og strategi 

• forankring i RHF/HF, fylkeskommuner og kommuner  

• forankring i forskermiljø og bedrifter 

• etablere gode koblinger mot InnoMed og andre arenaer og nettverk (Kapittel 4.3) 
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• ytterligere kartlegging av konkrete felles behov og problemer for utvikling av tilbud til 

aktørene – dette er en kontinuerlig prosess for å holde deltakerne informert og 

engasjert 

• utvikling av møteplasser og prosjekter sammen med enkeltinteressenter – for å ta 

vare på de gode ideene og for å holde interessen varm 

• å finne, bidra til utvikling av, hjelpe til med å skaffe finansiering til og bistå ved 

igangsetting av nye innovasjonsprosjekter 

• sikre at det oppnås synergier mellom innovasjonsprosjekter og bedrifter som deltar i 

arenaprosjektet  

• sikre at ikke innovasjonsprosjektene utvikles løsrevet fra de andre aktørene i 

Telemedisin Arena 

• sikre brukermedvirkning og forankring ved utvikling av nye løsninger  

• legge forholdene til rette for at det utvikles nye prosjekter, tjenester og produkter i 

nettverket 

 

3.9 Utfordringer  

Ved en videreføring av prosjektet må det etableres en klar visjon og tydelige mål for 
samarbeidet. Helsetjenesten er noe ukoordinert og preget av mange prosjekter og piloter. 
Organisering av satsingen og forholdet til andre nettverk og arenaer må derfor avklares.  
 
En mulighet kan være å knytte seg opp mot allerede etablerte satsinger, eksempelvis 
gjennom Arenaprogrammet eller aktiviteter under Oslo Medtech (www.oslomedtech.no). En 
fremtidig Telemedisin Arena må utgjøre en strategisk kobling mot fremtidige anskaffelser og 
være åpen for og tilrettelegge for samarbeid på tvers av regioner og helseforetak.  
 
Kontinuitet og langsiktighet kan være en utfordring og manglende finansiering av prosjektet 
kan være et hinder for utvikling. Enkeltprosjekter under ”arenaparaplyen” kan søkes 
finansiert av eksempelvis Samhandlingsreformen eller finansiering i virkemiddelapparatet 
(St.meld. 47, 2009).  
 

3.10 Forankring og forholdet til andre  

Telemedisin Arena kan i samarbeid med andre klynger, nettverk og innovasjonsmiljøer 
utfylle hverandre og gi synergier på flere områder, bla gjennom: 
• tilgang til nettverk, kontakter og muligheter for relasjonsbygging 

• å være et bindeledd mot kompetanse, fagmiljøer og forskningsaktivitet i 

helsetjenesten 

• felles møteplasser og arrangementer 

• oversikt over pågående aktiviteter og eventuelle nye prosjektideer 

• bindeledd mot industrien 

• bindeledd mot nasjonale og internasjonale miljøer 

• hjelp til å realisere ideer og å utvikle prosjekter 

• felles ”talerør” og en arena for å lufte utfordringer og å få oppslutning om felles 

problemstillinger 

 
Regionale aktører 
• RHFene har utarbeidet en felles regional handlingsplan for innovasjon og 

næringsutvikling. HSØ har i den forbindelse etablert Avdeling for forskning og 

innovasjon, som koordinerer og administrerer forskningen i regionen og ivaretar 

forskningsadministrative oppgaver, bidrar til strategisk tilrettelegging og økt 

innovasjonsaktivitet, følger opp forskningsstrategiske oppgaver, inkludert tildeling av 

forskningsmidler og rapportering og gir råd til ledelsen i RHFet i forskningsspørsmål 

og spørsmål knyttet til innovasjon.  Dette bidrar til at forskning og innovasjon ivaretas 

og styrkes i hele RHFet (Handlingsplan for innovasjon, 2008-2011).  

http://www.oslomedtech.no/
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• Innovasjonsseksjonen ved OuS (www.ous.no) er et eksempel.  Denne seksjonen 

skal i samspill med næringsliv, pasientorganisasjoner, enkeltpasienter og pårørende 

bidra til at gode ideer blir utviklet og tatt i bruk. De skal spre kunnskap om muligheter 

for innovasjon på tvers av foretakene, koordinere helseforetakenes interesser når 

det gjelder innovasjonspolitikk og offentlig virkemiddelapparat, bidra med rådgivning 

og formidling av kontakt med hensiktsmessige kompetansemiljøer og gi råd om 

finansieringsordninger for innovasjon.  

• Idepoliklinikken utreder, stiller diagnose, behandler og følger opp ideer, slik at de kan 

bli realisert (www.idepoliklinikken.no).   

• Inven2 (http://www.inven2.com) er et innovasjonsselskap som skal ivareta og 

videreutvikle nyskaping i OuS. Inven2 er Norges største aktør innen 

kommersialisering av forskning og eies av UiO og OuS.  

 
Nasjonale aktører 
• Nasjonalt IKT (http://www.nasjonalikt.no) er spesialisthelsetjenestens hovedarena for 

samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gjelder 

både samhandling innad i spesialisthelsetjenesten (mellom de ulike helseforetakene 

og de regionale helseforetakene) og samhandling med andre sentrale aktører som 

kommunehelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og 

Norsk Helsenett. Nasjonalt IKT har også kliniske fagforum innen temaer bla EPJ.   

• Norsk Helsenett SF (http://nhn.no) ble stiftet høsten 2004, med grunnlag i nasjonale 

helsemyndigheters mål om et sikret nettverk for elektronisk samhandling i helse- og 

omsorgssektoren i Norge, med tilhørende relevante tjenester. Norsk Helsenett AS 

sin samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter og forpliktelser ble 

overført til det nye statsforetaket Norsk Helsenett SF, 30.10.09. De skal innenfor 

rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og 

utvikling av IKT-infrastruktur i helse – og omsorgssektoren, og legge til rette for og 

være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk samhandling. Dette 

innebærer å sørge for at det foreligger en hensiktsmessig og sikker infrastruktur for 

effektiv samhandling mellom deler av helse – og omsorgstjenestene, og bidra til 

forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for 

både pasienter og befolkningen for øvrig.  

• KS – IKT – forum (http://ksikt-forum.no) jobber med IKT-utvikling i 

kommunesektoren. Målet er at flest mulig kommuner og fylkeskommuner skal bli 

medlemmer slik at kunnskap og erfaringer knyttet til kommunalt IKT- arbeid kan 

deles og komme flest mulig til gode. De skal drive med utvikling av offentlige IKT-

strategier, gjennomføring av standardiseringstiltak, støtte til utvikling og bruk av fri 

programvare, økt forståelse for IKT som virkemiddel for modernisering av offentlig 

sektor, faglig støtte for KSs interessearbeid og gjennomføre kompetansefremmende 

tiltak som kurs og konferanser. De er interessert i å bidra med sine medlemmer og 

kompetanse inn i en Telemedisin Arena.  

• Helse og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratets føringer skal følges og 

Telemedisin Arena vil bidra sammen med myndighetene i en videre utvikling. 

 
Arenaprosjekter relatert til helse/IKT 
Arenaprogrammet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og 
SIVA. (http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____56167.aspx ). 
Programmet tilbyr faglig og finansiell støtte til å etablere Arenanettverk. Programmet skal 
dessuten bidra til læring i innovasjonsprosesser og utvikling av næringsmiljøene. For å få til 
dette trekkes forsknings- og utdanningsmiljøer ved universitet og høgskoler inn i 
samarbeidet sammen med andre private og offentlige aktører.  

http://www.ous.no/
http://www.idepoliklinikken.no/
http://www.inven2.com/
http://www.nasjonalikt.no/
http://nhn.no/
http://ksikt-forum.no/
http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____56167.aspx
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Arenaprosjekter 
• Oslo Medtech (www.oslomedtech.no) er et cluster av bedrifter med representanter 

fra, sykehus, forskning og utdanningsinstitusjoner som fokuserer på medisinsk 

teknologi, genererer innovasjon og initierer utvikling innen medisinsk teknisk utstyr.  

• Arena ny omsorg (Abilia mfl) (www.arenanyomsorg.no). Kriteriet for å bli invitert til 

arenaen er at man har mot og vilje til selv å bidra til nye samarbeidsprosjekter innen 

omsorgsteknologi, samarbeidsprosjekter som skaper permanente forbedringer 

gjennom ny teknologi og tjenester til fordel for de eldre og de ansatte. Et av 

prosjektene her er velferdsteknologi for hjemmeboende, et forprosjekt finansiert av 

Regionalt forskningsfond i hovedstaden, Bærum kommune, SINTEF og Abilia AS. 

• Arena Helseinnovasjon (Drammen) (www.arenahelseinnovasjon.no). Arena 

helseinnovasjon er et tverrfaglig nettverk innen helse og teknologi bestående av 

parter fra næringslivet, akademia og privat/offentlig sektor og fokuset er det nye 

helsemarkedet dvs helse og omsorgsmarkedet som vokser frem som en konsekvens 

av den demografiske utviklingen og økt omfang av livsstilssykdommer. Arenaen skal 

ved hjelp av ny teknologi utviklede løsninger som dekker fremtidens behov for 

helsetjenester med fokus på forebygging og tradisjonelle helse og omsorgtjenester i 

private hjem eller der brukeren til enhver tid oppholder seg. 

• MedITNor (Trøndelag) (www.meditnor.net) er et hovedprosjekt "Go to Market" som 

ble innvilget ved årsskiftet 2006/2007 og som foreløpig løper i 3 år t.o.m. 2009. 

Foruten direkte faglig utbytte som bedriftene kan ha fra deltakelse på de ulike 

arrangementene i regi av MedITNor, blir det også tilbudt tilskudd for enkeltbedrifter i 

forbindelse med deltakelse på en del studieturer og messe-/konferansearrangement. 

MedITNor ser gode resultateter o regional organisering av nettverk og ønsker 

samarbeid med Telemedisin Arena. 

• IKT Grenland (www.iktgrenland.no) – er en næringsklynge som er en videreutvikling 

av Vekst i Grenland-prosjektet og bedriftsnettverket IKT Grenland, med i dag over 

100 medlemsbedrifter.  

• Helse i Valdres (www.helseivaldres.no) jobber med innovasjonskraft, kompetanse, 

FoU, internasjonale dimensjoner og arrangerer møteplasser for å oppnå resultater 

med bedre samhandling på tvers av bedriftene som er medlemmer. IKT og e-Helse 

er elementer de ønsker å benytte i dette samarbeidet 

 
Andre identifiserte partnere, klynger og nettverk: 
• HIT Arena (http://www.telemed.no/hit-arena) er et lignende nettverk av offentlige 

helseinstitusjoner, private leverandører av helseteknologi og forskningsinstitusjoner. 

Målet for nettverket er å koble kunder og leverandører, slik at begge parter kan nyte 

godt av kunnskapsdeling, kompetanseheving og prosjektutvikling. HIT ble startet i 

2004, drives av NST og samarbeider nært med Innomed. Prosjektet er delfinansiert 

fra Innovasjon Norge og planlegger nå en videreutvikling til å etablere en Living Lab 

med samarbeidsbehov i alle regioner for utprøving av tjenester (Normann T, 2011). 

• Driv inkubator (Drammen) (www.drivinkubator.no) er et av de fremste miljøene i 

Norge når det gjelder kommersialisering av ideer innen helseinnovasjon om det er et 

nytt produkt, teknologi, metode, prosess eller tjeneste. Driv hjelper gründere med å 

bygge opp egen bedrift. Gründeren er ansvarlig for prosjektet og bedriften, og Driv 

deltar som strategisk eier med kompetanse, nettverk og kapital. Driv Inkubator AS 

eies av Høgskolen i Buskerud, Papirbredden Innovasjon AS og Teknologisk Institutt. 

• Kompetanseklyngen Terningen Nettverk (www.terningennettverk.no). Et 

kompetansesamarbeid mellom 11 offentlige og private virksomheter, mange av dem 

lokalisert til Terningen Arena på Elverum. Hedmark fylkeskommune 

(http://www.hedmark.org ), Høgskolen i Hedmark (http://www.hihm.no ) og Elverum 

kommune (https://www.elverum.kommune.no )er de største finansiørene av 

http://www.oslomedtech.no/
http://www.arenanyomsorg.no/
http://www.sintef.no/
http://www.abilia.no/index.aspx
http://www.arenahelseinnovasjon.no/
http://www.meditnor.net/
http://www.iktgrenland.no/
http://www.helseivaldres.no/
http://www.telemed.no/hit-arena
http://www.drivinkubator.no/
http://www.hibu.no/
http://www.pi-as.no/
http://www.teknologisk.no/
../Users/tmabb/AppData/Local/Microsoft/tmabb/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/www.terningennettverk.no
http://www.hedmark.org/
http://www.hihm.no/
https://www.elverum.kommune.no/
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nettverket. Ett av delprosjektene er ”eHelse: Bruk av IKT i helse- og 

omsorgsektoren”. 

 

4 Oppsummering og anbefalinger 

Oppsummeringer 
I henhold til den Nasjonale tiltaksplanen (2010:4) er innovasjon et virkemiddel. Innovasjon vil 
i helsesektoren kunne måles i økonomiske verdier som skapes gjennom økt kvalitet, økt 
effektivitet, økt produktivitet og økt tilfredshet hos ansatte, pasienter og pårørende. Enkelte 
peker på at gevinster ved nye innovasjoner i stor grad ligger i å utvikle nye 
tjeneste/forretningsmodeller med basis i eksisterende teknologi i tillegg til nyutvikling av 
teknologi. Det er derfor viktig å vektlegge tjenesteinnovasjoner mer enn man gjør i dag i det 
offentlige virkemiddelapparat, bla ved sterkere satsning på forskningsprogrammer (St.meld. 
nr. 7, 2008–2009).  
 
Telemedisin Arena har gjennom sin kartlegging vist at helsetjeneste og virkemiddelapparat i 
regionen er modent for økt tjenesteinnovasjon med fokus på samhandling, e-Helse og 
telemedisin.  Samhandlingsreformen 2012 (St.meld.nr.47, 2010) er også en viktig faktor som 
understreker nødvendigheten av en slik tjenestinnovasjon for å kunne understøtte behovet 
for ”smart” samhandling mellom nivåene.  
 
Telemedisin Arena beskriver behovet for en arena og for ”lokale motorer” som har god 
forbindelse til de kliniske miljøene og behovene. Det er viktig at disse er ”på innsiden” av 
helsetjenesten. Erfaringer fra lokale/regionale nettverk fremstår som mer effektiv når det 
gjelder prosjektutvikling enn større nasjonale møteplasser. På den annen side må det ikke 
etableres en rekke isolerte ”øyer” som ikke har forbindelse med hverandre, nettverkene må 
tuftes på felles interesser. I tillegg er det behov for en nasjonal overbygning hvor aktiviteter 
kan koordineres og kunnskap og erfaringer deles, samt mål og rapporteringsindikatorer 
knyttet til prosess-, organisasjons og tjenesteutvikling.  
 
Telemedisin Arena har identifisert markedsledende IT-Helse aktører, samt aktive 
brukermiljøer i helsetjenesten, som kan fungere som kravstore kunder i utviklingsprosjekter 
og tunge nasjonale forskningsmiljø med spesielt fokus på telemedisin/IKT. Dette danner et 
godt grunnlag for etablering og utvikling av en arena i HSØ.  
 
Telemedisin Arena kan utgjøre et av HSØ sine bidrag for bedre utnyttelse av potensialet på 
feltet og å bidra til å realisere nasjonale mål. For å oppnå dette er det viktig at HSØ tar de 
nødvendige vurderinger for å videreføre arbeidet som er gjort i forprosjektet.  
 
Prosjektgruppens anbefalinger er: 
• Markedsføring av den ”formaliserte” forankringen av telemedisin i Klinisk IKT forum i 

regionen fra juni 2011.  

• Hvis Klinisk IKT forum vedtar en videreføring av arbeidet – avklare midler HSØ kan 

bidra med som delfinansiering, samt avsette midler for søknad av annen 

delfinansiering for videre drift av en arena.  

• Avklare ressurser for søknadsarbeid. 

• Hvis oppnådde driftsmidler, iverksette tiltak for utforming av mandat, 

ansettelse/innleie av personell for etablering av prosjektsekretariat og utvelgelse av 

arbeidsgruppe. 

• Igangsetting av tiltak jfr kapittel 3.7-3.10.
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6 Vedlegg 

6.1 Vedlegg 1 - Definisjon - Telemedisin 

Telemedisin 
For å gi et bilde av hva telemedisin er, nevner vi den vanligste definisjonen som brukes om 
telemedisin (vedtatt av EU-kommisjonen i 1990).  
 
Telemedisin er: 
”Undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av 
pasienter og personale via systemer som gir umiddelbar tilgang til ekspertise og 
pasientinformasjon uavhengig av hvor pasienten eller relevant informasjon er geografisk 
plassert.” 
 
Telemedisin er en metode for å tilby helsetjenester over avstand. Istedenfor å flytte 
pasienten flyttes informasjon om pasienten. Dette gjør at avstanden mellom pasient og den 
medisinske kompetanse er av mindre betydning. Telemedisin understøtter de helsepolitiske 
målsettinger slik de fremkommer i Sosial- og helsedepartementets St. prp. nr. 1 (2000-2001), 
s.13: "Målsettingen er at alle skal sikres et godt og likeverdig tilbud av behandling og pleie- 
og omsorgstjenester, uavhengig av bosted, inntekt, kjønn, og sosial bakgrunn".  
 
Samhandlingsreformen beskriver i mål for IKT at elektronisk kommunikasjon skal være den 
normale måte å kommunisere på i når det gjelder forholdet mellom tjenesteyter / behandler 
og bruker/pasient (St. melding nr. 47, 2008–2009, s. 135) 
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6.2 Vedlegg 2 - Prosjektbeskrivelse www.telemed.no  

Telemedisin Arena 
 
Etablering av inspirerende telemedisinsk arena i Helse Sør-Øst 
 
Bakgrunn 
 
I Helse Sør-Øst RHF legges det også ned betydelige ressurser for å etablere felles IKT - 
strukturer og mulighet til elektronisk samhandling. I tråd med dette vil telemedisin være med 
på å understøtte pasientforløp og samhandling (Helse Sør-Øst, 2009). Telemedisin er i 
utvikling i regionen, og det er av betydning at dette blir videreutviklet og utprøvd med flere 
innretninger i pasientforløpet (Knarvik U, et al., Telemedk@rt2003 - en kartlegging av 
telemedisinsk aktivitet i Norge, 2003). Samtidig er det viktig å avklare hvilke krav telemedisin 
setter til organisasjonen, og hva det innebærer å innføre dette som en rutinetjeneste for de 
enkelte aktører. 
 
For å få utnyttet potensialet i regionen, er det nødvendig med kompetanse og kjennskap til 
feltet. Derfor utlyste RHFet i 2008 en anbudsrunde, der man søkte etter telemedisinske 
konsulenttjenester. Dette medførte at det i 2009 – 2011 er inngått en rammeavtale med 
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), som har lang erfaring og bred 
kompetanse innenfor dette feltet.   
 
Samarbeidet mellom RHFet og NST viser stadig behov for informasjon og 
erfaringsutveksling og det er derfor ønskelig å starte et nettverk der dette blir ivaretatt innen 
regionen. RHFet har også tidligere uttrykt et ønske om at NST kan ha en pådriverfunksjon i 
et slikt nettverk. Det planlegges en nettverkssamling høsten 2010, der en utvalgt 
arbeidsgruppe med flere aktører fra regionen er med i planleggingen sammen med Helse 
Sør – Øst RHF og NST. Denne gruppen skal også være medansvarlig for gjennomføringen. 
Deltakerne kommer fra hele regionens kliniske fagfelt. 
 
Prosjektbeskrivelse 
Utfordringene ift en videreutvikling i regionen (og nasjonalt), er at aktører har liten kjennskap 
til hvilke aktiviteter og tjenester som pågår. Det er derfor viktig å få etablert en nyttig arena 
for erfaringsutveksling og unngå at alle må gjennomgå de samme feil. Det finnes flere 
initiativ for å lage møteplasser for informasjon og erfaringsutveksling innen samhandling og 
telemedisin/e- Helse. Nasjonale Elin – K og Samspillprosjektenes samlinger er en av dem. 
En annen er Helsedirektoratets regionale e - Helseseminarer, der de sammen med NST, 
Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH), Elin – K/Norsk Sykepleierforbund, Norsk 
Helsenett SF og KS har bidratt med informasjon og erfaringsutveksling de siste 4 årene og 
vil også fremover bidra med slike samlinger i alle regioner. 
 
Skal regionen utnytte potensialet på dette området tror vi det er nødvendig med en enda 
tettere dialog enn disse møteplassene representerer. Et regionalt nettverk, som ivaretar de 
kliniske og teknologiske aktørers behov og ideer og får disse iverksatt, vil kunne være et 
bidrag til denne utviklingen.  
 
Søkte midler benyttes til gjennomføringen av kartlegging i regionen og nettverkssamling 19. 
mai 2011. For videre nettverksdrift og samlinger, vurderes nye søknadsmidler, etter at 
sluttrapporten har konkludert. 
 
Formål 
Å etablere en livskraftig og inspirerende arena i Helse Sør-Øst RHF, der helseforetak, 
institusjoner og kommuner samarbeider om utvikling av telemedisinske tjenester i 
helsesektoren. 
 
Mål 
 
Stimulere til relasjonsbygging og utvikling av arenaen 
 

http://www.telemed.no/
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Prosjektpartnere 
Prosjekteier er Helse Sør-Øst RHF ved Sykehuset Innlandet HF.  
NST er ansvarlig for prosjektledelse. 
 
Finansiering 
 
Helsedialog (Helse Sør-Øst RHF) finansierer prosjektet kr. 200.000 av prosjektet. 
Sykehuset Innlandet finansierer kr. 100.000+ av prosjektet. 
Prosjektgruppen deltar på egenfinansiering, får dekket reiser/overnatting. 
NST bidrar med tilrettelegging av opptak av pasientscenarioer fra nettverkssamling (demo 
på videokonferanse). 
 
Prosjektperiode 
Juni 2010-september 2011. 
 
Kontaktpersoner 
Prosjektrådgiver og regional kontaktperson innen telemedisin, Marit Dammen, Sykehuset 
Innlandet HF, epost: marit.dammen@HFet-innlandet.no, Tlf: 95441025. Prosjektleder Bodil 
Bach, NST, epost: bodil.bach@telemed.no, Tlf: 92060898 
Mer informasjon:  www.telemed.no/arena   http://www.telemed.no/tok-pulsen-paa-
omstillingsevnen.4925771-4259.html 

mailto:marit.dammen@sykehuset-innlandet.no
mailto:bodil.bach@telemed.no
http://www.telemed.no/arena
http://www.telemed.no/tok-pulsen-paa-omstillingsevnen.4925771-4259.html
http://www.telemed.no/tok-pulsen-paa-omstillingsevnen.4925771-4259.html
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6.3 Vedlegg 3 - Samarbeidspartnere 

Nedenfor presenteres samarbeidspartnere, som deltok i prosjektgruppen.  
 

6.3.1 Sykehuset Innlandet HF 

SI er et stort foretak i Hedmark og Oppland med seks somatiske HF og 2 psykiatriske HF. 
Samlet har foretaket virksomheter på 41 ulike adresser, hvorav den vesentligste andelen av 
de mindre institusjonene er innenfor psykisk helsevern. Enhetene dekker et stort geografisk 
område med ca. 390 000 innbyggere.  
 
SI startet vår 2008 et prosjekt for å kartlegge omfang og potensial for telemedisinske 
tjenester i foretaket. Fremgangsmåten var innhenting av data gjennom workshops på de 
ulike geografiske enhetene. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med NST. 
 
Resultatet viste tydelig at økt bruk av VK har et stort potensial for bedre samhandling i SI, 
både mellom de forskjellige enhetene internt i foretaket, og eksternt, spesielt med pasienter 
og pårørende, med fastleger, DMS, kommunehelsetjenesten og NAV. Ansatte i SI ser store 
muligheter til bruk av VK til administrative møter, utdanning, undervisning og veiledning, til 
samhandling med kompetansemiljøer, til pasientkonsultasjoner, til tverrfaglige møter og til 
oppfølging av pasienter og pårørende hjemme.  
 
Siden våren 2008 har SI jobbet aktivt med utvikling av telemedisinske tjenester og økt bruk 
av VK. Foretaket har knyttet alle sine VK enheter opp mot NHN og benytter i dag flere av 
tjenestene de tilbyr. Det er flere telemedisinske prosjekter på gang i foretaket. E-helse og 
IKT - enheten jobber aktivt med optimalisering av bruk av VK utstyret. SI ser store gevinster 
ved å ta i bruk VK, både til telemedisinske tjenester, møter, undervisning og fagsamlinger. 
 
SI har vært representert av prosjektrådgiver SI, Marit Dammen. 
 

6.3.2 Hallingdal Sjukestugu 

Hallingdal Sjukestugu – HSS- er en desentralisert spesialisthelsetjeneste, organisert som en 
del av Vestre Viken HF- VVHF. VVHF er klinikkorganisert. Det er 17 mil til nærmeste HF – 
Ringerike HF. Befolkningen i Hallingdal har hatt tilbud om desentralisert 
spesialisthelsetjenester på HSS i 30 år.  
 
Hallingdal Sjukestugu representerer i dag spesialisthelsetjenester innenfor: 
 
Somatikk: 

 Somatisk døgnavdeling m/ direkteinnleggelser og ø-hjelp innleggelser fra kommunal 

legevakt (1979). Avdelingen dekker behov innefor indremedisin, kirurgi/ortopedi. 

Avdelingen har ikke ordinært fødetilbud, men en fødestue – hastefødsler. 

 Dialyseenhet – 6 maskiner (1995) 

 Lærings og mestringssenter – satellitt til Ringerike Sykehus (2000) 

 Digital radiologilab. – satellitt til Ringerike Sykehus (2004) 

 Laboratorie og blodtappestasjon – satellitt til Ringerike Sykehus (1990) 

 Somatisk poliklinikk – 16 spesialiteter / subspesialiteter.(1980) 

 
Prehospitale tjenester: 

 Ambulansestasjoner – bil - driftet av VVHF, samlokalisert med kommunale 

helsetjenester i 5 av 6 Hallingdalskommuner (2004) 

 Ambulansestasjon – Luft. Luftambulansen for Indre Sør-Norge. (2000) 
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Psykiatri: 

 VOKS - Voksenpsykiatrisk poliklinikk og døgntilbud gis på Ringerike DPS 

 BUP poliklinikk (1990) 

 
30 års etablert desentralisert spesialisthelsetjeneste har skapt mulighet for god samhandling 
med omliggende kommuner i Hallingdal (Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes, og Flå). Regionrådet i 
Hallingdal og styret for VVHF har i 2009 iverksatt prosjektet Lokalmedisinsk senter i 
Hallingdal. Hovedprosjekt hadde oppstart 2. kvartal 2011. Hovedprosjektet består av 7 
delprosjekt, der delprosjektet nr 2 – Telemedisin og IKT – har oppstart 3. kvartal 2011. Det 
ligger føringer i prosjektplanen for økt bruk av IKT og telemedisinske løsninger mellom 
kommunene og helseforetaket og kommunene imellom.  
 
Hallingdal Sjukestugu har benyttet VK som møtefora siden 1995. Hallingdal Sjukestugu har i 
klinisk sammenheng benyttet teknologien i klientbehandling i psykiatri, Hudpoliklinikk mot 
Rikshospitalet og radiologi mot Ringerike Sykehus. Videre er utstyret brukt til opplæring og 
veiledning. 
 
Vestre Viken HF, Hallingdal Sjukestugu har vært representert av prosjektleder og rådgiver 
Reidar Aasheim. 
 

6.3.3 Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger  

Frambu er et kompetansesenter for om lag 100 sjeldne og lite kjente funksjonshemninger. 
Frambu er en del av de nasjonale kompetansetjenestene, og er et statlig finansiert 
supplement til det ordinære hjelpeapparatet. Frambu er en stiftelse med ca 90 ansatte som 
har ramme- og ytelsesavtale med Helse Sør-Øst.  
 
Senterets tjenester er tverrfaglige og retter seg mot hele livsløpet til personen med diagnose, 
familien og tjenesteyterne både lokalt og i spesialisthelsetjenesten. 
 
Frambu har fire tjenesteområder: Kurs, veiledningstjenester, kommunikasjonsarbeid og 
forskning og utvikling.  
 
Som landdekkende senter, bruker Frambu videokonferanser både som middel til å få flere 
deltakere med på kurs og som en effektiv måte å gjennomføre veiledningsmøter med 
brukere og tjenesteytere i kommunene. Erfaringer er beskrevet i en Masteroppgave ved 
senteret (Hagen K., 2010). 
 
Frambu Kompetansesenter har vært representert av informasjonsrådgiver Kari Hagen. 
 

6.3.4 Universitetet i Oslo 

Institutt for informatikk ved UiO ble etablert i 1977 og tilbyr Norges bredeste og mest 

omfattende studietilbud innen IKT (www.ifi.uio.no). Instituttet har et omfattende og bredt 

forskningsmiljø fordelt på 14 forskningsgrupper. Instituttet har 250 ansatte, hvorav vel 60 i 

faste vitenskapelige stillinger, og har en årlig omsetning på ca 135 millioner kroner. Det er 

totalt 180 vitenskapelige ansatte, 800 bachelorstudenter, 500 masterstudenter og 150 PhD - 

studenter. 

 

FIPP - ”IKT og organisasjonsendring i offentlig sektor” (”Flexible Integration of Processes in 

Public Sector”) er et forskningsprosjekt som støttes av Norges Forskningsråd gjennom 

VERDIKT-programmet (http://FIPP.ifi.uio.no). Deltakerne kommer fra Universitetet i Oslo 

(IFI - Institutt for Informatikk) og fra NTNU i Trondheim (IDI – Institutt for Datateknologi og 

Informasjonsvitenskap, www.ntnu.no). Prosjektets forskningstema er utfordringer knyttet til 

IKT- relatert organisasjonsendring i helsesektoren. Standardisering, fleksibilitet og 

http://www.ifi.uio.no/
http://fipp.ifi.uio.no/
http://www.ntnu.no/
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integrasjon er sentrale begreper, og forskerne gjør kvalitative casestudier av ulike IKT - 
prosjekter som pågår på lokalt og/eller nasjonalt nivå. Forskerne beskriver og analyserer 

ulike løsninger som er tenkt å støtte samhandling og styrke samarbeidet mellom ulike 

aktører. Casestudiene er alle fra komplekse sosiotekniske settinger hvor allerede 

eksisterende og institusjonaliserte samhandlingsmønster byr på endringsmotstand. 

 

UiO har vært representert av forsker Margunn Aanestad. 
 

6.3.5 Sunnaas Sykehus HF 

SunHF er et spesialsykehus i medisinsk rehabilitering, og er ett av 11 helseforetak i Helse 
Sør-Øst. Sykehuset har hovedsakelig regionale men også nasjonale oppgaver, og er et HF 
med universitetsfunksjoner. Sykehusets målgrupper er pasienter med behov for 
rehabilitering etter ryggmargsskader, alvorlige hodeskader, andre alvorlige multitraumer, 
alvorlige brannskader, og andre nevrologiske sykdommer.  
 
SunHF innbefatter kliniske avdelinger på Nesodden, i Askim og i Oslo. Klinikken bruker 
storparten av sine ressurser til innlagte pasienter, men har også polikliniske tilbud og 
ambulante tjenester. Våre behandlingsprogrammer er akkreditert i henhold til internasjonale 
standarder (CARF).  Sykehuset har egen forskningsavdeling et kompetansesenter for 
sjeldne diagnoser (TRS), og Lærings- og mestringssenter. Gjennom Regional koordinerende 
enhet for rehabilitering har foretaket også oversikt over rehabiliteringstilbud innen 
spesialisthelsetjenesten. 
 
SunHF har benyttet VK siden 1994, og har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til 
telemedisin alene og sammen med NST (Glott T, 2003; Driveklepp AM et al., 2006a; 
Driveklepp AM et al., 2006b; Andreassen JE, vedlegg, 2006).  
 
Videokonferanse i pasientforløpet fikk sitt gjennombrudd med prosjektet ”Telemedisin i 
rehabilitering” 2007 – 2010 i samarbeid med NST (Bach B et al., 2008, 2009, 2010). VK i 
ulike deler av pasientforløpet er nå rutinetjeneste ved HFet, og har hatt en dobling i aktivitet 
siden prosjektslutt. VK benyttes hovedsakelig til samarbeid rundt utskrivningsplanlegging, 
men også polikliniske konsultasjoner, tilrettelegging av hjelpemidler, tolking, etc. Ved de 
mest aktive avdelingene har 30 % av pasientene hatt videokonferansemøte (Aanestad M., 
Olaussen I, 2010).  
 
SunHF har vært representert av telemedisinkoordinatorene Anne Merete Driveklepp og Hilde 
Sørli. 
 

6.3.6 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 

NST er i dag et nasjonalt kompetansesenter v/ UNN HF (http://www.telemed.no). Fra august 
2008 ble senteret samlokalisert med flere avdelinger til Nasjonalt senter for samhandling og 
telemedisin, med ca 190 ansatte. 
 
NST er organisert med underavdelingene:  

 Avdeling for Kliniske systemer 

 Avdeling for Innovasjon og Rådgivning 

 Avdeling for Forskning 

 
I tillegg er senteret vertskap for Senter for innovasjonsbasert forskning innen helse, Tromsø 
Telemedicine Laboratory (TTL). NST har derfor nå betydelig forskningskompetanse samlet i 
Tromsø (http://www.telemed.no/home.77933.no.html). 
 
NST som nasjonalt forsknings- og kompetansesenter innen telemedisin, skal samle, 
produsere og formidle kunnskap om telemedisinske tjenester, både nasjonalt og 
internasjonalt.  
 

http://www.telemed.no/
http://www.telemed.no/home.77933.no.html
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NST skal arbeide for at telemedisinske tjenester tas i bruk. I 2002 ble NST utnevnt som 
samarbeidssenter innen telemedisin av Verdens Helseorganisasjon, noe som også gir 
senteret et bredt internasjonalt nettverk med mange aktiviteter.  
 
NSTs arbeid er i all hovedsak prosjektbasert. Senteret har knyttet til seg flere professorater 
og doktorgradsstudenter, både innen medisin, sosiologi, pedagogikk og informatikk. De tar 
også imot norske og internasjonale studenter og hospitanter. De ansatte representerer ulike 
fagområder innen teknologi, samfunnsvitenskap, juss, pedagogikk, økonomi, medisin og 
helse. 
 
NST skal være et ressurssenter for alle som søker samarbeid, kunnskap og bistand om 
telemedisin nasjonalt og internasjonalt og retter sitt arbeid i hovedsak mot beslutningstakere, 
pasientgrupper, helsearbeidere og industri. NST skal først og fremst betjene det norske 
offentlige helsevesen, men også offentlige og private aktører i inn- og utland.  
 
NST har vært representert av Bodil Bach, rådgiver e-Helse og telemedisin og Tove 
Normann, næringskoordinator. 
 

6.3.7 Helse Sør-Øst RHF 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for 
spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, 
Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse 
Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak), med underliggende datterselskaper.  
 
I tillegg har Helse Sør-Øst et tett og forpliktende samarbeid med privateide HF. 
 
Visjon:  
Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av 
alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi 
 
Våre hovedoppgaver er:  

 pasientbehandling  

 utdanning av helsepersonell  

 forskning  

 opplæring av pasienter og pårørende  

 
Helse Sør-Øst var i første del av prosjektet representert av Glenn Mellby, Spesialrådgiver 
IKT.  
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6.4 Vedlegg 4 - Milepælsplan 

 Aktiviteter Start Stopp Start (rev) Slutt (rev) 

M0 Når prosjektet 
starter 

Mai 2010  Oktober 
2010 

 

M1 Når 
arbeidsgruppe 
er etablert 

Mai 2010 Mai 2010 181010 181010 

M2 Når prosjekt- og 
fremdriftsplan er 
utformet 

Mai 2010 Juni 2010 181010 011210 

M3 Når delrapport til 
Helsedialog er 
utformet og 
levert 

  011210 151210 

M4 Når planlegging 
og 
gjennomføring 
av 
nettverkssamling 
er utført 

Juni 2010 November 
2010 

181010 010611 

M4 Når kriterier for 
videre 
nettverksarbeid i 
Helse Sør – Øst 
er utformet 

November 
2010 

Mars 2011 100511 010911 

M5 Når sluttrapport 
er utformet og 
presentert 

November 
2010 

Mars 2011 100511 011111 
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6.5 Vedlegg 5 - Kartleggingsskjema 

Spørsmål Hvem er intervjuet 
(person/kategori) 

Svar Intervjuer 

Behov: Har vi behov for en 

slik arena - hva kan en slik 

arena bety for min 

virksomhet, hvilke behov 

(mer konkret) 

Det kan gå på 

kunnskapsdeling, 

relasjonsbygging, 

prosjektutvikling, nye 

tjenester, nye produkter 

osv.. 

   

Deltakere: Hvem bør være 

med i et slikt nettverk? 

   

Tjenester: Hva har min 

virksomhet å tilby en slik 

arena og hvilke "tjenester" 

ønsker jeg tilgang til? 

Dette kan gå på behov for 

kunnskap om helsevesenet 

og behov, mulighet for å 

møte andre aktører (kunder, 

FoU, leverandører), 

mulighet for å delta i 

prosjekter, tilgang til 

kompetanse osv..hjelp til å 

utforme prosjekter osv 

   

Tematisk avgrensning: 

Hva er virksomhetene 

opptatt av, hvor ser de størst 

behov og nytte? 

Telemedisin, eHelse, 

samhandling… 

   

Leveranser: Hva skal 

"komme ut" av dette 

samarbeidet? 

Møteplasser, 

kunnskapsutveksling, 

prosjektsamarbeid, nye 

telemedisinske tjenester 

osv.. 

   

Andre spørsmål    
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6.6 Vedlegg 6 - Invitasjon Nettverkssamling 

 
inviterer til 

TELEMEDISIN - ARENA 

Helse, innovasjon og teknologi 

i helseregionen 

 

Heldagsseminar 
 
Torsdag 19. mai 2011 kl. 09.00-16.30 
 
Telemedisin Arena er et nettverk som kobler ulike helseaktører (helseforetak og kommuner), 
brukere, leverandører og andre. Målet er å tilrettelegge for kunnskapsdeling, 
prosjektsamarbeid og bidra til utvikling av samhandlingstjenester ved bruk av moderne 
teknologi. 
 
Startpunktet er et heldagsseminar som søker å gi informasjon og inspirasjon! Det vil være 
demonstrasjoner via videokonferanse med eksempler fra etablerte aktiviteter. Deltakerne vil 
også få informasjon om rammer, finansieringsordninger og regelverk og diskusjoner om 
fremtidig nettverkssamarbeid. 
 
Program (mer informasjon om dette kommer): 
Videokonferansedemonstrasjoner av pasientoppfølging innen rehabilitering, hjemmeHF, 
pasientkonsultasjoner, MR-diagnostikk med mer. 
Demonstrasjon av webbaserte verktøy i pasientoppfølging. 
Finansieringsordninger og rammebetingelser 
Refusjonsordninger – hemmende og fremmende faktorer 
”Markedsplassen” – tematiske gruppediskusjoner 
Det vil også være anledning til å besøke utstillinger med aktuelle bidragsytere 
 
Samlingsstedet: Tradisjonsrike Sundvolden Hotell ved Tyrifjorden i Hole - 
http://www.sundvolden.no/. 
 
Hvordan komme seg dit? http://www.sundvolden.no/NO/Generelt/Reisenhit.aspx 
 
Påmelding 
Påmelding gjøres vai vårt elektroniske påmeldingsskjema: XXXXXX. Det er mulig å delta på 
seminaret fra kl. 10.00 til 15.00 via videokonferanse. Dette meldes inn via 
påmeldingsskjemaet. 

http://www.sundvolden.no/
http://www.sundvolden.no/NO/Generelt/Reisenhit.aspx
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6.7 Vedlegg 7 - Program 

 
PROGRAM torsdag 19. mai 2011kl. 0830 -1630 
0830-0930 Registrering og kaffe   
  Møteleder Steinar Pedersen, Spesialrådgiver, 

Tromsø Telemedicine Consult 
0930-0950 
  
  
0950-1010 

Velkommen til Telemedisin Arena 
  
  
Hvorfor er det sånn? 
Mens HelseNorge innfører intern elektronisk 
meldingsutveksling, bruker 100 millioner 
mennesker smarttelefonen til å fremme egen 
helse. 

Hans Nielsen Hauge, Direktør for 
Klinisk IKT, kunnskap og prosess-
støtte, Helse Sør-Øst RHF 
Steinar Pedersen, Daglig leder, 
Tromsø Telemedicine Consult 

      
  Mulighetenes marked – pasientbehandling og 

oppfølging 
  

1010-1040 Fra skepsis til begeistring – videokonferanse 
som verktøy for bedre samhandling! 
  

Hilde Sørli, Telemedisinkoordinator, 
Unn Svarverud, Ergoterapeut, 
Sunnaas, Rune Kløvtveit, bruker, 
Buskerud Hjelpemiddelsentral 

1040-1100 
  

Pasientsentrerte løsninger for kommunikasjon 
og samhandling 

Cornelia Ruland, Leder, Senter for 
pasientmedvirkning Oslo 
UniversitetsHF HF 

1100-1125 Pause og utstillinger   
      
1125-1155 MR-diagnostisering via videokonferanse Zsuzsanna Ursprung, Sykehuset 

Innlandet HF 
1155-1215 Veien fra mange piloter til volumdrift 

Hjemmekonsultasjoner via videokonferanser 
ved avansert hjemmeHF for barn, kvalitets 
behov på video, standardisering av video i 
pasientbehandling. sikkerhet, kostnads og 
lisensproblematikk 

Ronny Kristiansen, Oslo 
UniversitetsHF HF 

1215-1240 Hudpoliklinikk via videokonferanse Ingeborg Rinnaas, Toril S. Sønsteby, 
Hallingdal Sjukestugu, Børre 
Evensen, 
Gro Igland Mørk, Oslo UniversitetsHF 
- Rikshospitalet 

1240-1300 Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse - 
VAKe 

Oddvar Hagen, rådgiver, Nasjonalt 
senter for samhandling og 
telemedisin, UniversitetsHFet i Nord-
Norge HF 

      
1300-1400 Lunsj og utstillinger   
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  Nettverkssamling   
1400-1425 Innovasjon – regelverk, rammer, 

finansieringsordninger og muligheter 
Bjørn Grønli, spesialrådgiver, 
Forskning og Innovasjonsavdelingen, 
Helse Sør-Øst 

1425-1445 Presentasjon av kartlegging og 
nettverkserfaringer i Helse Nord 

Bodil Bach, Tove Normann, rådgiver 
Nasjonalt senter for samhandling og 
telemedisin 

1445-1500 Kaffepause, benstrekk i utstillingslokalet   
1500-1630 Har vi behov for Telemedisin Arena? 

Debatt - Interessenter, forventninger og behov 
– resultater av kartlegging, erfaringer fra andre 
nettverk, hvilke behov og aktiviteter skal 
arenaen fokusere på, hvem vil bidra og 
hvordan skal satsingen organiseres, 
prosjektideer? 

Steinar Pedersen Tromsø 
Telemedicine Consult, Hans Nielsen 
Hauge, Bjørn Grønli, Helse Sør-Øst, 
Kari Hagen, Frambu, Hilde Sørli, 
Sunnaas, Margunn Aanestad, UiO, 
Cisco m/flere etc. 

  Avslutning – veien videre     
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6.8 Vedlegg 8 - Markedsføringsoversikt 

Oppgaver Ansvarlig Frist  

Invitasjonsark med program på side 2 
lages i indesign og både høyoppløselig 
og lavoppløselig pdf (for e-postvedlegg 
og trykking for utdeling på konferanser) 

Layout - NST Jarl Stian 
 

21. mars 

Nettside inkl elektronisk påmelding og 
evaluering Innhold:  

Forside med informasjoner om 

samlingen fra invitasjon 

Informasjon om Sundvolden og 

reise dit 

Presentasjon arbeidsgruppe 

(som for e-Helseseminar) 

Program 

Påmeldingsskjema og VK 

påmeldingsskjema 

Visning av de siste postingene 

på facebook-sida  

Tydelig lenke til Facebooksiden 

Opprettes av/på NST v/Jarl Stian 21. mars 

Pressemelding eller en artikkel/intervju?  
Rettet mot lokalavisens i Helse Sør-Øst 

Randi Laukli, NST 
 

 

Nyhetsartikkel til www.telemed.no og 
som kan lenkes fra de andre nettsidene 
vi kontakter. 

Randi 1 april? 

Kontaktdata aviser HSØ Bodil, NST 1 april 

Informasjon inn i flest mulig intranett i 
Helse Sør-Øst 

Bodil går hardt ut på dem 
 

25 mars 

Facebookside 
brukes som støtte til nettside og 
epostvedlegg. 
Alle som ”liker” sida, vil bli varslet når det 
postes på veggen 

Kari 
 

Kontinuerlig 

Epostutsendinger --- ”BOMBING” 
Her må vi bruke det vi finner av lister fra 
NST; (gamle roadshow og seminarer, 
nyhetsbrev) fra sykehus, kommuner og 
leverandører 

NST:  

Kompetansesentra og 

habiliteringstjenesten: Kari 

Rehabilitering: Hilde/Anne 

Merete, SER 

Kommunene: postmottak: 

Reidar 

Sykehus, andre 

helseinstitusjoner(?): Bodil 

EHelseseminarer: Bodil 

KlinIKT har en lang liste over 

institusjoner og kontakter – 

dersom vi kan få bruke den, 

bør vi kline til der også: Marit 

KS: Bodil 

Bodil 
Kari 
Hilde 
Anne Merete 
Reidar 
Margunn 
Glenn 
Jarl-Stian 
Randi 
Tove N 
 

Uke 12 

http://www.telemed.no/
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Innovasjonsnettverk/innovasjon 

Norge etc: Tove 

ALLE i arbeidsgruppen sender 

ut i egne nettverk i uke 12. 

Dele ut på KlinIKT 6-7 april 
Er det flere aktuelle konferanser? 

Bodil/Marit  

NST-stand Elisabeth/Bodil  
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6.9 Vedlegg 9 - Nettside 
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6.10 Vedlegg 10 - Facebookside 
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6.11 Vedlegg 11 - Evalueringsresultater 

97 respondenter (97 unike) besvarte evalueringen. 
 
1. Hvilken yrkesbakgrunn har du? 

 
 
 Alternativer   Prosent  Verdi 
 1 Helseprofesjon  45,8 %  44 
 2 Teknologi  21,9 %  21 
 3 Politiker  1,0 %    1 
 4 Administrativ leder 11,5 %  11 
 5 Prosjektleder  9,4 %    9 
 6 Annet, spesifiser her 10,4 %  10 
 Total       96   
 
Annet 

Tolketjeneste 

logoped 

marketing 

sosionom 

Kommunikasjonsrådgiver 

slagrammet, eldrerådsmedl. neste periode 

brukerrepresentant 

Gerica konsulent i kommune 

sosiolog, rådgiver/konsulent 

 
 



 

39 

 
2. Hva var din rolle på seminaret? 

 
 
 Alternativer   Prosent   Verdi 
 1 Foredragsholder 5,3 %   5 
 2 Deltaker  78,9 %   75 
 3 Utstiller   10,5 %   10 
 4 Annet, spesifiser her 5,3 %     5 
 Total         95   

 

Annet: 

Teknisk ansvarlig eller noe sånt 

Seminarkomite 

deltaker på videokonferanse 

brukerrepresentant 
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3. Hvordan ble du oppmerksom på seminaret, var det via.... 

 
 Alternativer   Prosent   Verdi 
 1 Kolleger  45,3 %   43 
 2 Nyhetsbrev  6,3 %     6 
 3 Invitasjon via epost 41,1 %    39 
 4 Internett  2,1 %       2 
 5 Annonse  1,1 %       1 
 6 Facebook  1,1 %       1 
 7 Annet, spesifiser her 3,2 %       3 
 Total           95   

 
Annet: 

Ble informert om seminaret i forbindelse m at jeg kontaktet en i styret om et spørsmål ang 

video konferanse 

Resultatene fra evalueringen viste at de viktigste kildene for markedsføring av prosjekt og 
samling var kolleger og epost. 86 % av alle deltakerne på seminaret oppga disse to kildene 
for hvordan de ble oppmerksom på seminaret (kolleger = 45 % og epost=41 %). Kun 3 % 
oppga at de ble oppmerksom på seminaret via internett og Facebook.  
 
Det kan se ut som den omfattende målrettede epost-markedsføringen var vellykket. Samtidig 
er det viktig og fortsatt å være klar over hvor viktig munn-til-munn informasjonen er, slik vi 
tolker det når kolleger er kilden til informasjon om konferansen.  At ikke flere fant informasjon 
på internett, kan henge sammen med at dette er et nytt tiltak som ikke har sitt eget 
veletablerte og kjente nettsted. 
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5. Utfyllende kommentarer til vurdering av alle de faglige innleggene: 
• Veldig bra konferanse! 

• Stå på - jobb videre! 

• Samlet under et - en veldig nyttig konferanse, viktig med et slikt nettverk 

• Har ikke vært på kurs eller seminarer om telemedisinens muligheter tidligere, 

så dette ga en nyttig oversikt over mulige bruksområder, inspirasjon til å 

tenke videre forskning og refleksjon rundt dagligteknologi som helsefeltet 

ikke kan bruke eller har tatt i bruk. 

• Samlet en veldig god dag! 

• Veldig bra med mange konkrete prosjekter 

• Jeg synes seminaret var veldig bra, både i forhold til innhold/tema og den 

praktiske gjennomføringen (alt fungerte jo..). 

• "Paneldebatten" ble en hallelujah-sesjon der alle var enige, så det var mer 

"hva mener salen - åpen sesjon" enn en debatt. 

• Veldig spennende, informativ, engasjerende dag!  :-) 

• Meget bra demonstrasjoner, veldig flott å se hvilke muligheter som finnes, og 

hvordan det KAN se ut. 

• Tankevekkende og svært nyttig seminar!! 

• Fikk ikke koblet opp - ingen hjelp å få fra Kundesenteret ved Norsk 

Helsenett. 

• hadde ingen kommunikasjon med Sundvolden, men fulgte forelesningene 

via lyd og bilde. falt ut et par ganger i begynnelsen og gikk glipp av 

innledende informasjon. vanskelig å se foreleserne samtidig med 

presentasjonene på skjerm via videooverføring. Veldig dårlig lyssetting på 

foreleserne. 

• Deltok ikke, men ettersom jeg jobber med Video i Norsk Helsenett har jeg 

sett på opptaket. Kjempebra initiativ og veldig lærerikt seanse! Dessverre 

kjæsjet dette seminaret med et annet, men jeg skjønner at jeg må delta på 

dette seminaret til neste år!  

• Som "utstiller": Etablerte noen kontakter. Tiden vil vise evt. resultat. Som 

"tihører": Interessent og lærerikt. 

• Har allerede tidligere formidlet tilsendt informasjon til sentrale ledere i min 

kommune. 

• Tusen takk for å bli invitert! 

• Det var veldig stor fokus på videokonferanser, videoovervåkning og 

løsninger for å få til "noe med video". Flere nevnte imidlertid at telemedisin 

er mer enn det (teleradiologi, robot, osv) Det hadde vært interessant å se 

konkrete eksempler her. 

• Jeg synes paneldebatten virket litt tam, mulig fordi den var sist på agenda og 

mange hadde reist. Jeg synes at endel av de "live" videokonferanse 

presentasjonene var litt for lange og kunne ha gått som et vedlegg eller ved 

siden av programmet. Den gode diskusjonen uteble :-) 

• Meget bra innlegg 

• Meget bra gjennomførte seminar. Flotte "foredragsholdere". 

• Nyttig for oss som jobber med IKT å kjenne til utfordringer og behov innen 

telemedisin. 

• Veldig spennende og tankevekkende konferanse.  

• Kunne vært mer diskusjon i salen med diskusjon av forslag til mer konkrete 

planer for videre utvikling av muligheter.  

• Eneste minus at konferansen ikke var fullt universelt utformet, viktig hvis en 

ønsker brukerrepresentanter med i dette viktige arbeidet. i neste konferanse 

kunne det vært aktuelt med en film eller fremstilling av hvordan 
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pasienter/brukere opplever muligheter, evt negative erfaringer med denne 

type samhandling. 

• Hudpoliklinikken viste en fin og høyst aktuell samhandlingsarena. 

 
Vurdering av innlegg og presentasjoner: 
Komiteen sitter igjen og er svært stolt og fornøyd over at alle innleggene traff så godt. Aller 
høyest ble ”Fra skepsis til begeistring” (Sunnaasmodellen) og ”Hvorfor er det sånn” (Steinar 
Pedersen) rangert med en gjennomsnittskarakter på 4,5 (skala fra 1 til 5). De andre 
innleggene fulgte tett etter – det er bare desimaler som skiller. Alle innleggene ble skåret 
mellom 3,9 og 4,5. 

 

7. Har du noen forslag til forbedringer for fremtidige seminar/nettverkssamlinger? 

• For å få til nettverk kunne jeg ønske meg noen små gruppesamlinger 

• Telemed Arena må forankres GODT hos mennesker som har reell 

beslutningsmyndighet.   Det kom frem at totalt sett er det mye å spare på bruk av 

telemed, men at besparelsen kommer helt andre steder enn i de avdelingene som 

må investere i løsninger.  Man må helt til topps i RHF'ene / kommunale 

beslutningstakere, for å få den nødvendige forankring, samt på politisk nivå. (ref 

innlegg fra Vestre Vikens representant). 

• Det bør også legges vekt på prosessforbedringer ved bruk av telemedisin.  Vi MÅ 

IKKE ende opp at vi erstatter dagens rutiner med video, kun for å slippe å reise.  Her 

ligger det mange muligheter til samhandlingsgevinster. 

• Det kom også frem at det er blitt kjørt massevis av prosjekter i lab/test som senere 

ikke er blitt noe av.  Netteverket bør etterstrebe å følge standarder og anbefale dette 

sterkt til deltakere slik at sannsynligheten øker for at løsningene kan gjenbrukes i 

sektoren. 

• Totalt sett et veldig bra initiativ 

• Workshop og diskusjonsgrupper kan være en måte å "riste" deltakerne sammen på, 

noen av oss er ikke like flinke til å mingle og få kontakter på den måten. 
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• Det må bli flere arrangementer! 

• Litt lenger og flere pauser, som gjør det mulig å knytte kontakter. Det ble stramt 

program. 

• Kunne ønsket meg en pause til, for å snakke med aktuelle personer. 

• Ikke ta lunchen så sent. Husk mange har reise langt og stått opp tidlig før de kom til 

seminaret.  

• Kanskje sette av mer tid til å snakke med andre deltakere 

• Blir noen av presentasjonene gjort tilgjengelig? 

• Kanskje man burde også på tjenestesiden, dvs. hvilke tjenester man kan få inn til 

sykehusene via nettverket (helsenett). Jeg tenker da på hvordan f.eks. tolketjenester 

kan integreres som en naturlig del av helsetjenesten via helsenettet o.l. 

• Det ble for lang tid mellom pausene 

• Ved oppstart/opprop - supplér gjerne med ppt - eller i alle fall skriv ned "opprop av 

de som er påkoblet foregår nå" - for har man ingen lyd, så vet man ikke hva som 

foregår. Skriv 1. Tromsø, 2. Oslo, eller 1. Ullevål, 2. St Olavs hospital etc etc. 

Belysning, presentasjon og kort fokus på foredragsholder, siden fokus på lysark/ppt i 

første hånd - og rett framfor, slik at det ikke blir skjevt. Samtlige foredragsholdere må 

tale tydelig, noe mer langsomt - særlig hvis det handler om utenlandsk accent. Å ha 

foredragsholder i skygge ved siden av ppt-presentasjon som flimrer eller har for liten 

tekst (viktigere enn på vanlig forelesning!!) - er ikke noe poeng. Fokusér på én sak 

av gangen. 

• mer vekt på nettbaserte verktøy (som WebChoice) 

• Mer fokus på kommuner og nettverksbygging ut fra disses perspektiv. HFène blir 

veldig dominerende. 

• "Alt som ikke blir fikset med planlegging kan løses med flinke folk" - men det er 

slitsomt. Jeg tror arrangementskomiteen har lært mye om hva som må tenkes på, og 

dermed automatisk vil gjøre det bedre neste gang. 

• Å kunne ha gruppeforum der en kan drøfte praktiske løsninger på spesifikke 

utfordringer i egen organisasjon 

• Kanskje legge opp til å få mer "aktivitet" fra salen, og legge opp til mer 

nettverksbygging. 

• Spre det gjerne over flere dager, så man får tid til å mingle litt på kveldstid og snakke 

litt med andre om hva de syns. Letter å bygge nettverk når man har flere dager på 

seg, og kan slappe av og snakke litt etter foredragene. 

• Kanskje legge opp til korte diskusjoner også mellom deltakerne i salen, kan godt 

være bare a minutters varighet for å bidra til nettverksbygging og erfarings deling. 

• Istedenfor videokonferanse burde seminaret vært kringkastet som Web-TV med 

chat-mulighet 

• I ettertid: Skulle, som utstiller, gjerne lagt ett A4-ark i hver av deltakermappene til 

orientering. 

• Bør lages et presseskriv/resyme om foredragenes innhold og budskap 

• Nettverksbygging krever at man får tid til å prate og diskutere i mindre fora. 

• Enig med kommentar i plenum: Svakeste ledd i denne avanserte teknologien var en 

utrangert videoprosjektor i taket!! 

• Mer brukermedvirkning 

• Noe lengre pauser, evt forlenging av seminaret for å få mere tid til samtaler 

• For oss som satt andre steder. Ville bedre lyssetting av foredragsholdere vært et 

pluss. Samt statisk plasserte kameraer, i tillegg til det som ble benyttet. Ble alt for 

mange tilfeldige vinkler og halve personer.  

• Beskjed om opp og nedkobling av lyd i pauser er nødvendig da vi i andre enden ikke 

vet om det er bortfall av lyd eller en mik som slåes av. 

• Sette tid til å snakke med hverandre i grupper. 
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• Mer dialog på tvers - nettverksbygging samarbeid. 

• For mye "motivasjon". Vi trenger verksteder/labber der vi kan jobbe 

sammen/hospiterer hos hverandre, herunder samarbeide med næringslivet. 

• Det bør være et egen samling med topplederne. Jeg oppfatter fraværet av disse som 

en av de største utfordringene. Hvor vil de? Hva tror de det vil kreve? Hvis de må 

prioritere stramt - hva prioriterer de? osv... 

• Viktig med økt kommunefokus og fokus på hvordan dette kan lette samhandlingen 

mellom 1. og 2. linjetjenesten. Denne konferansen  

• var mye rettet mo 2. linjetjenestens behov. Hva trenger kommunene for å lykkes? 

• Et foredrag med ennå mer fokus fra pasientens ståsted gjennom hele 

pasientforløpet ville kunne synliggjøre og tydeliggjøre hvorfor denne type 

samhandling er så viktig og avgjørende for samhandling skal kunne lykkes. 

• Universell utforming innen sansetap, dette blir et standardisert krav i tiden fremover 

og dette bør vektlegges nettopp i en slik konferanse som har så mange muligheter 

innen avansert elektronikk. 

• Inkludere viktige samarbeidspartnere, feks. NAV 
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6.12 Vedlegg 12 - Diskusjonsforum. 

• Det ble mange kommentarer på manglende finansiering for å lage tjenester ut av 

prosjektene, dette kunne vært et eget tema. Her er Sunnaasprosjektet et godt 

eksempel fordi det er tatt i bruk som et verktøy i arbeid som likevel skal gjøres. 

• Dette kommer vi til å snakke om og ta tak i! 

• For å få telemedisin på agendaen bør man ha et nettverk som på en eller annen 

måte kan kobles mot eksisterende nettverk innen ulike undergrupper. 

• Som flere har nevnt, er det viktig med politisk forankring hvis det skal bli noe fart på 

dette. Det må jobbes med lovverk som krever at det skal bli lagt til rette for denne 

typen løsninger. 

• Nettverksgrupper bør inndeles i fagområder/prosjekter og ha konkrete mål. Kan 

være en overordnet gruppe med mange små under.  

• Det bør videre være løsninger (f.eks. webside) der faglig og erfaringsbasert info kan 

legges ut. 

• Eneste som slår meg er at det ser ut for å være en del interessekonflikter ift teknisk 

utstyr, eks bruk om MOVI vs konferanseutstyr. 

• Men det handler for så vidt ikke om hva nettverket skal være eller organisering av 

denne. Likevel noen tanker etter samlingen. 

• Hadde dessverre ikke mulighet til å delta på diskusjonen - ønsker meg en skriftlig 

sammenfatning eller opptak via lenke/DVD eller liknende =-) 

• Dette seminaret burde heller vært et todagers-seminar hvor man har middag og 

"prate uformelt sammen over en øl eller et glass vin eller noe sånt" på kveld 1, og 

avslutter med oppsummering og lunsj på dag 2. Det er ofte i mindre formelle og mer 

sosiale omgivelse de beste ideene kommer frem. En type "forslagskasse" eller en 

annen form for informasjonsinnsamling enn "prat foran 200 mennesker" vil kanskje 

også hjelpe. 

• Jeg burde reist meg og sagt det, men det ble nå ikke slik (plutselig var dagen over): 

For oss som representerer private aktører i det norske helsevesenet (f. eks 

rehabiliteringsinstitusjoner) er det viktig å "få være med". Vi er ikke en del av de 

store offentlige systemene, og faller derfor ofte utenfor de store satsingene. Men vi 

vil gjerne være med å bidra til at pasienten får gode IT-baserte tjenester fra 

helsevesenet. 

• Live demonstrasjonene var nok det jeg likte aller best, og se hvordan det KAN 

gjøres. Det hadde vært kjempetøft og fått publikum også enda litt mer med på 

showet. Kanskje man kunne hatt f.eks. en EKG maskin tilkoblet en 

videokonferanseenhet, fått en av deltagerne til å komme opp å blitt koblet på, og 

ringt inn til en hjertelege på OUS eller andre plasser og fått "en diagnose" på hva 

man ser, mens alle ser på :) 

• Tror det kan være en god ide å ha mini-nettverk innenfor spesifikke områder, men at 

alle gis anledning til å samles i store nettverkssamlinger, a la det vi nettopp har vært 

med på. Kan det organiseres grupper som spesielt ønsker å arbeide innenfor et 

område f. eks utvikling av samhandling ved hjelp av videokonferanse innenfor 

rådgivning en annen gruppe kunne kanskje være innenfor ambulatorisk sykehus 

virksomhet eller utnytting av kompetanse mellom ulike instanser som eksemplifisert i 

MR diagnostisering via video konferanse 

• Viktig at nettverket etablerer kontakter - i hvert fall - i alle utkantkommuner.  Disse 

har lavt folketall, adekvat informasjon som spres, vil kunne bli av stor betydning for 

"små" fagmiljøer. 

• Myndighetsdeltagelse vil være nyttig. Som det ble nevnt under seminaret, så har 

man kommet langt når det gjelder løsninger etc.  
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• Utfordringen nå er å endre insentiver, tilrettelegge for endrede arbeidsprosesser etc. 

Noen av disse feltene trengs det beslutning på fra eiere/ledere av sektoren. 

• Mitt ønske er at nettverket skal være en pådriver mot sentrale myndigheter, jobbe 

med å få fortgang i planer og jobbe for nødvendige endringer i lovverket slik at det 

fremmer kommunikasjon og samhandling i stedet for å hemme det. 

• Det er viktig at dette nettverket ikke lager en ny "tue" for seg selv som skal 

konkurrere med andre, men søker et nasjonalt og Tverrfaglig samarbeid der det 

søkes å utfylle hverandre og avklare områder. En bør også være åpne for innovative 

firmaer og ideer.  

• Jeg kjenner til at firma reiser ut med ideene sine internasjonalt fordi Norge har så 

"strengt og tregt marked". (Vet ikke om det var riktig beskrivelse. Men mener her at 

vi må løsne litt på regelrytteri og "gi og ta litt" på tvers for å klare å skape gode 

nettverk med toleranse for nye ideer. Tverrfaglig - og etatlig samarbeid skaper 

kreativitet og er utrolig morsomt. Tusen takk for en flott dag, jeg blir veldig gjerne 

med videre hvis det er mulighet der jeg kan bidra! 

• Viktig som sagt å inkludere NAV i nettverket 
 
Kort oppsummert: 
Mange opplevde å bli begeistret fordi konferansen viste at teknologien ikke var et hinder, 
men en mulighet. Og ikke minst fikk vi en aha-opplevelse da Hans Nielsen Hauge levende 
forklarte om pulsklokka – og viste at hverdagsteknologien er på et annet sted enn 
helsevesenets. 
 
Av tabellen nedenfor tolker vi at deltakerne i stor grad fikk innfridd sine forventninger og at 
man ble inspirert og motivert. Tabellen viser en svært høy karakter på teknisk og 
organisatorisk gjennomføring; 4,6 på en skala fra 1 til 5. Det er verdt å merke seg siden det 
var mange oppkoblinger til stadig nye steder. Det er bare små forskjeller i hvordan de ulike 
gruppene opplevde å få innfridd forventningene de hadde. 
 
Vi ser at seminaret ikke fungerte fullgodt som nettverksarena. Her er gjennomsnittsverdien 
3,7. Her var det imidlertid signifikante forskjeller mellom deltakerne (gj.snitt 3,59) og 
foredragsholdere/utstillere (gjennomsnitt 4,60/4,33). Vi finner ikke vesentlige forskjeller når vi 
sammenligner helseprofesjoner, teknologi-personell eller administratorer/politikere. Brukerne 
som svarte var gjennomgående mer fornøyd enn de ulike tjenesteyterne, men siden det kun 
er 2 brukere som har deltatt i evalueringen, kan vi ikke sammenligne på gruppenivå.  
 
Sammenholdt med kommentarer som er gitt, henger dette sammen med at det var et svært 
tett program og lite tid til formell eller uformell samtale. Det kan likevel se ut som 
foredragsholdere og utstillere opplevde at seminaret fungerte godt som nettvarksarena fordi 
de ble kontaktet av mange. Vi vurderer at dette første seminaret måtte ha såpass høy 
inspirasjonsfaktor, at det ville bli mindre mulighet for nettverksbygging, men at senere 
seminarer bør legge mer vekt på dette. 
 
Alle som var til stede på Sundvolden var godt fornøyd, mens de som deltok i 
videokonferansestudioene fikk redusert sitt utbytte blant annet fordi det var dårlig lys slik at 
foreleser var vanskelig å se. Vi hadde også valgt og ikke vise de eksterne deltakerne på 
storskjermen, men på en liten skjerm i salen, noe som gjorde dem usynlig for deltakere i 
salen og dermed lett å glemme bort. Noen fikk ikke tilstrekkelig support for å kunne koble 
seg opp til samlingen, dessverre. Prosjektgruppen hadde ikke videokonferansedeltakelsen 
som høyeste prioritet denne dagen, grunnet de tekniske andre utfordringer, men dette kan 
forbedres til fremtidige samlinger. 
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6.13 Vedlegg 13 - Artikler 

6.13.1 Artikkel www.telemed.no  

 
Tok pulsen på omstillingsevnen 
2011.05.26 av Elisabeth Jakobsen 
 
Man kan overvåke sin egen puls bedre med pulsklokke enn man sjekker puls på et 
gjennomsnittlig HF, sier spesialist i nevrokirurgi, Hans Nielsen Hauge. Vilje til å ta i bruk ny 
teknologi var et gjennomgående tema på Telemedisin Arena, nylig arrangert på Sundvolden. 

 
Pulsklokka var ett av eksemplene som 
lege og spesialist i nevrokirurgi, Hans 
Nielsen Hauge, Helse Sør-Øst, trakk fram 
for å vise hvor langt hverdagsteknologien 
har kommet i forhold til hva som brukes 
på norske HF da han åpnet 
nettverkssamlingen på Sundvolden Hotel 
19. mai.  
 
Klarer helsevesenet å omstille seg? 
Steinar Pedersen, Tromsø Telemedicine 
Consult, var møteleder og 
foredragsholder og stilte spørsmål ved 
helsevesenets omstillingsevner til bruk av 
IKT. 
 
Bjørn Grønli, Helse Sør-Øst berettet om finansieringsmuligheter for å kunne sette i gang 
aktiviteter i feltet og om en del pågående prosjekter i regionen. Tove Normann, Nasjonalt 
senter for samhandling og telemedisin (NST), fortalte om nettverkserfaringer i Helse Nord 
(HiT Arena). 
 
Cornelia Ruland, Oslo Universitetssykehus (OuS), presenterte pasientsentrerte løsninger 
med bruk av verktøyet Webchoice og Sisom, og Ronny Kristiansen, OuS, inspirerte med 
avanserte hjemme - HF og andre spennende utprøvinger. 

 

Steinar Pedersen var opptatt av 
helsesektorens omstillingsevne. Foto: Kari 
Hagen 

Fokus på demonstrasjoner 
 
Via videokonferanse fra Tromsø, kunne Oddvar Hagen 
fra NST fortelle om positive erfaringer med bruk av 
videokonferanse i akuttmedisinske situasjoner (VaKe-
prosjektet). 
 
Demonstrasjon av MR-diagnostisering mellom Gjøvik og 
Tynset (Sykehuset innlandet HF) viste en fantastisk 
bildekvalitet og nytteverdi for aktørene. Også her spares 
pasientbelastning når man benytter denne type 
samhandlingsløsninger. 
Se hele programmet her. 
 
Den suksessfulle Sunnaas-modellen 
 
En bruker fikk tilrettelegging av hjelpemidler på arbeidsplassen, ved hjelp av ergoterapeut 
Unn Svarverud på Sunnaas HF og Monika In Farnø ved Hjelpemiddelsentralen i Buskerud. 
Dette er en del av Sunnaasmodellen, som Hilde Sørli presenterte, der Sunnaas har etablert 
en tjeneste sammen med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, hvor de bruker 
videokonferanse i pasientoppfølging. Se alle presentasjonene her. 

http://www.telemed.no/
mailto:elisabeth.jakobsen@telemed.no
http://www.helse-sorost.no/Sider/side.aspx
http://telemed.no/index.php?id=254628
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/senter-for-pasientmedvirkning-og-sykepleieforskning/Sider/enhet.aspx
http://www.telemed.no/videobasert-akuttmedisinsk-konferanse-vake.290837-51252.html
http://www.telemed.no/videobasert-akuttmedisinsk-konferanse-vake.290837-51252.html
http://www.sykehuset-innlandet.no/Sider/side.aspx
http://telemed.no/program.4914202-181703.html
http://www.sunnaas.no/Sider/side.aspx
http://telemed.custompublish.com/presentasjoner.4899478-181703.html
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Vil samarbeide om telemedisinske tjenester 
Formålet med en møteplass som dette, er å etablere en livskraftig og inspirerende arena i 
Helse Sør-Øst RHF, der helseforetak, institusjoner og kommuner samarbeider om utvikling 
av telemedisinske tjenester i helsesektoren, sier prosjektleder fra NST, Bodil Bach. 
 
Bach retter en stor takk til alle som har bidratt til samlinga, og understreker at arrangørene 
har vært helt avhengige av god teknisk støtte for å få gjennomført alle de praktiske 
demonstrasjonene. 
 
Takket være Cisco, VCI og ViJu ble dagens tekniske utfordringer godt håndtert, sier hun. 
Sammen med denne prosjektgruppen har Bach gjennomført en kartlegging blant forskjellige 
aktører der de har målt pulsen på regionens behov for en slik samarbeidsarena. 
 
Seminaret på Sundvolden ble arrangert som en del av prosjektet, for å stimulere til 
relasjonsbygging og utvikling av arenaen. Paneldebatten og diskusjonene på siste del av 
samlingen har gitt prosjektgruppen mange tilbakemeldinger om de videre anbefalinger til 
regionen. 
Prosjektleder Bodil Bach sier tilbakemeldingene etter samlingen er klare; 
 
– Når det er så store kostnader å spare og pasientgevinster å hente ved slike tjenester, 
hvordan kan vi la være? 

http://www.tandberg.com/index5.jsp
http://vci.as/portal/Products.aspx
http://www.viju.no/


 

49 

 

6.13.2 Artikkel på www.helsebiblioteket.no  

 
Mye å hente på telemedisin 
Sykler du Birken og bruker pulsklokke, overvåkes pulsen din bedre enn for den 

gjennomsnittlige pasient på norske HF. 

23.05.2011 | Anne Bergland 

 
Dette var ett av eksemplene som lege og spesialist i nevrokirurgi, Hans Nielsen Hauge trakk 

fram for å vise hvor langt hverdagsteknologien har kommet i forhold til hva som brukes 

på norske HF. Han var en av mange inspirerende foredragsholdere på heldagssminaret 

som Telemedisin Arena arrangerte på Sundvolden Hotel 19. mai.   

I løpet av dagen fikk deltakerne innblikk i ulike telemedisinske prosjekter i regionen og sett 

demonstrasjoner via videokonferanse med eksempler fra allerede etablerte tjenester.  

Telemedisin Arena er et nettverk som kobler ulike helseaktører (helseforetak og kommuner), 

pasienter, leverandører og andre. Målet er å tilrettelegge for kunnskapsdeling, 

prosjektsamarbeid og bidra til utvikling av samhandlingstjenester ved bruk av moderne 

teknologi.  

Formålet med en slik arena er å etablere en livskraftig og inspirerende arena i Helse Sør-Øst 

RHF, der helseforetak, institusjoner og kommuner samarbeider om utvikling av 

telemedisinske tjenester i helsesektoren. Prosjekteier er Sykehuset Innlandet HF i 

samarbeid med Helse Sør-Øst, og prosjektgruppa består av aktører fra HF, kommuner, 

distriktsmedisinske sentre, kompetansesentre, RHF, Nasjonalt senter for samhandling og 

telemedisin (NST), og Innovasjon. Det er NST er ansvarlig for prosjektledelse i dette 

forprosjektet, som har kartlagt aktører fra forskjellige ståsted i regionen ift behov for arena, 

ønsker/tilbud og utbytte ift nettverkssamarbeid.  

Seminaret på Sundvolden ble arrangert som en del av prosjektet, for å stimulere til 

relasjonsbygging og utvikling av arenaen. Programmet var variert, og du 

finner presentasjonene på sidene til Telemedisin Arena.  

http://www.helsebiblioteket.no/
mailto:anb@helsebiblioteket.no
http://telemed.custompublish.com/telemedisin-arena-heldagsseminar-helse-innovasjon-og-teknologi-i-helseregionen.4898971-181703.html
http://www.telemed.no/
http://www.telemed.no/
http://telemed.custompublish.com/program.4914202-181703.html
http://telemed.custompublish.com/presentasjoner.4899478-181703.html
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6.14  Vedlegg 14 - Samtykkeskjema til forelesere 

Kontrakt om opptak av video 
Denne avtalen er inngått mellom 

 
 

 
heretter kalt oppdragstaker og 

 
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin heretter kalt oppdragsgiver. 
Dette avtaledokumentet er på i alt 2 sider og er underskrevet av partene på siste side. 
 

DEL I 
Avtale og avtaleperiode 

 
Innledning 
Denne avtalen regulerer forholdet mellom foreleser/underviser og Nasjonalt senter for 
samhandling og telemedisin i forbindelse med at undervisning gjøres tilgjengelig via 
videokonferanse, og websider på www.telemed.no 
 
I.1 Avtalen gjelder 
Denne avtalen gjelder bruk av innhold i undervisning ved bruk av videokonferanseutstyr og 
nettbasert undervisning som for eksempel: videoopptak, lydopptak, PowerPoint 
presentasjoner, ulike dokumenter m.m. Opptak av forelesning med powerpointpresentasjon 
på telemedisin arena 19.05.2011 
Forelesning om XXXX med demonstrasjon og foredrag.  
 
I.2 Avtaleperiode 
Denne avtalen gjelder i følgende tidsperiode:  
2 år etter forelesningen, men oppdragsgiver kan til enhver til trekke tilbake videoen med 
øyeblikkelig virkning. 
 

DEL II 
Opptak av video og bruk av opptak 

 
Oppdragsgiver har rett til å gjøre lyd- og/eller videoopptak av den avtalte undervisningen.  
Oppdragsgiver har rett til å redigere opptaket slik at det blir egnet til bruk i nettbasert 
undervisning.  
Oppdragstaker kan kreve å få se gjennom det redigerte opptaket før det gjøres tilgjengelig.  
Oppdragstaker kan motsette seg bruk av opptaket dersom hun/han mener det ikke i 
tilstrekkelig grad formidler innholdet i undervisningen.  
Oppdragsgiver kan ikke bruke opptaket til andre formål enn det som fremgår av denne 
avtalen. Oppdragsgiver kan ikke overføre eller selge opptaket til andre uten ny avtale med 
oppdragstaker. 
 
Underskrifter 
Dato og sted_____________________________________________________________ 
 

http://www.telemed.no/

