
Prosjektrapport 

Sluttrapport 20. desember 2011 

Ambulerende tjeneste innen alderspsykiatri 

(TESAM - Telemedisinsk samhandling) 

VIDEOKONFERANSE SOM VERKTØY I EN AMBULERENDE TJENESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfattere 

Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Oskar Sommer, MD PhD, spesialist i psykiatri, Sykehuset Innlandet HF 

Ingeborg G Klundby, vernepleier, Sykehuset Innlandet HF 

Cecilie P. Øyen, resultatsenhetsleder, Jevnaker kommune 

Marit Dammen, prosjektrådgiver, Sykehuset Innlandet HF 

Astrid Westby, leder, Jevnaker Bo- og rehabiliteringssenter, Jevnaker kommune 
  



2 
 

 

  



3 
 

Tittel: Ambulerende tjeneste innen alderspsykiatri, (TESAM - Telemedisinsk 
samhandling) - VIDEOKONFERANSE SOM VERKTØY I EN AMBULERENDE 
TJENESTE 

NST-rapport: 05-2011 

Prosjektledere: Oskar Sommer, MD PhD, spesialist i psykiatri, Sykehuset Innlandet HF  
Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin,  
Universitetssykehuset Nord Norge HF 

Forfattere:  Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
  

Oskar Sommer, MD PhD, spesialist i psykiatri, Sykehuset Innlandet HF  
 

   Cecilie P. Øyen, resultatsenhetsleder, Jevnaker kommune 

Ingeborg G Klundby, vernepleier, Sykehuset Innlandet HF 

Marit Dammen, prosjektrådgiver, Sykehuset Innlandet HF 

Astrid Westby, leder, Jevnaker Bo- og rehabiliteringssenter, Jevnaker 
kommune 

ISBN: 978-82-8242-027-3 

Dato: Desember 2011 

Antall sider: 49 

Emneord: Telemedisin, ambulerende team, veiledning, alderspsykiatri, 

Utgiver: Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin 
 Universitetssykehuset Nord Norge 
 Postboks 6060 
 9038 Tromsø 
 Telefon: 07766 

 E-post: info@telemed.no 
  Internett: www.telemed.no 

  

Det kan fritt kopieres fra denne rapporten hvis kilden oppgis. Brukeren oppfordres til å oppgi rapportens navn, nummer, samt at 
den er utgitt av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin og at rapporten i sin helhet er tilgjengelig på www.telemed.no 
. 
© 2011 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 

mailto:info@telemed.no
http://www.telemed.no/
http://www.telemed.no/


4 
 

Forord 

Ideen bak TESAM dukket opp hos ambulerende team ved Sykehuset Innlandet HF – Reinsvoll da de 

hadde gjennomført den nye ordningen med ambulering innen demensomsorg en tid.  Når to 

personer skal ambulere i hele Oppland fylke, kan det bli knapp tid og lange ventetider for de som 

venter på bistand i alle kommunene. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin hadde allerede 

et samarbeid med Sykehuset Innlandet på andre felt, så dermed startet brainstormingen rundt 

utprøving av ambulerende team med bruk av videokonferanse, for og effektivt nå ut til flere 

kommuner. Veien til dette prosjektet var derfor ikke lang. Man ønsket å utprøve dette i et samarbeid 

med en kommune i første omgang og Jevnaker var en ”trengende” kommune på daværende 

tidspunkt. 

Prosjektgruppa vil takke Helsedialog, Helsedirektoratet og Sykehuset Innlandet HF, som har finansiert 

prosjektet. Det viser at de har tro på at arbeidet med slike ”modeller” kan komme til nytte i 

fremtiden, der Samhandlingsreformen skal være gjeldende i et nytt samhandlingsbilde mellom alle 

nivåer i helsesektoren.  

Takk til lederne i de forskjellige virksomhetene som har vært involvert i (Sykehuset Innlandet HF, 

Jevnaker kommune og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin), for at de har prioritert å 

avsette tid til å gjennomføre prosjektet og har bidratt i sluttrapporteringen.  

Takk går også til alle deltakerne på workshopene vi arrangerte i september 2010, som gjorde at vårt 

glade budskap nådde ut til mange i kommunen. En spesiell takk går til deltakerne i veiledningsgruppa 

og superbruker på Jevnaker Bo- og rehabiliteringssenter, som har bidratt med interesse og innspill og 

vært lærevillige i denne prosessen.  

Prosjektlederne takker også spesielt prosjektgruppa for det gode og inspirerende samarbeidet med 

en entusiastisk gruppe aktører på dette feltet! 
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Sammendrag 

Sykehuset Innlandet HF, Alderspsykiatrisk avdeling på Reinsvoll har vært gjennom en omorganisering 

av sin alderspsykiatriske tjeneste. Det har i omorganiseringen blitt etablert et team som tilbyr 

ambulerende tjenester, der hvor pasienten bor, i form av spesialisthjelp, kompetanseløft og 

samarbeid med primærhelsetjenesten. Denne tjenesten startet i september 2009 og skal gi et tilbud 

til befolkningen i hele Oppland fylke. På grunn av stort ønske om ambulante tjenester måtte man 

finne smartere løsninger for å kunne opprettholde en slik tjeneste i tilfredsstillende grad. Det ble da 

aktuelt å utforme en telemedisinsk tjeneste med fokus på å jobbe i alderspsykiatrisk ambulante 

tjenester, med tilbud til pasienter med demens og utfordrende atferd, som bor på en kommunal 

heldøgnsinstitusjon på Jevnaker Bo- og rehabiliteringssenter. Prosjektet skulle bidra til en bedre 

utredning, behandling og oppfølging av alderspsykiatriske pasienter, unngå unødvendige innleggelser 

og bidra til kompetanseløft i kommunehelsetjenesten.  

Det ambulante teamet har gjennomført veiledning via videokonferanse for å se om dette kan være et 

verktøy for å nå ut med kompetanse, samt effektivisere det ambulante tilbudet, slik at de nådde ut til 

alle som har behov for spesialisthelsetjenesten. Det er i prosjektperioden gjort en kvalitativ og 

kvantitativ undersøkelse hos pleierne og pasienter på en sykehjemsavdeling for å se hvordan de 

hadde det før, under og etter 12 veiledninger via videokonferanse.  

Jevnaker Bo- og rehabiliteringssenter og Sykehuset Innlandet HF - Reinsvoll har i prosjektperioden 

etablert standard videokonferanseutstyr på sine møterom. I tillegg har ambulant team hatt 

tilgjengelig to mobile videokonferanseutstyr som også er benyttet til veiledning og møtevirksomhet i 

prosjektperioden.  

TESAM klarte gjennom å være et lavterskeltilbud, som omfatter kunnskapsløft, assistanse og 

veiledning ved utfordrende situasjoner på sykehjem, å unngå innleggelse av pasienter i psykisk 

helsevern. Veiledning ved hjelp av videokonferanse viste seg å være et godt kompetansetilbud, økte 

jobbtilfredshet og reduserte sykemeldinger hos personalet og bruk av medikamenter hos pasientene.  

Det har vært en viktig erfaring og ett skritt i riktig retning, i tider da Alderspsykiatrisk avdeling har fått 

reduserte driftsmidler og utvidelse av ambulant team, ikke kunne prioriteres. Det alderspsykiatriske 

ambulante teamet ble i september 2011 integrert inn i et stort samhandlingsprosjekt (SamAks) 

mellom Avdeling for alderspsykiatri og 25 kommuner i Oppland og Hedmark fylke. Der er det planlagt 

at SamAks-teamet skal kommunisere via VK. Det er planlagt et sykehjemsforum for leger som jobber 

på de SamAks-inkluderte sykehjemmene og veiledningen på JORS videreføres og gis også som VK - 

tilbud til andre kommuner.  

JORS vil også videreføre bruk av VK til andre helseformål innenfor kompetanseutvikling og 

pasientbehandling i 2012.  

TESAM er en velegnet metode i samhandling mellom nivåene i helsetjenesten og en vesentlig faktor 

for fornuftig bruk av ressursene så vel økonomisk som kunnskapsmessig. Erfaringene kan 

sammenfattes til følgende motto:  

”Fleksible tjenester og flyt av kunnskap istedenfor flytting av pasienter og fagfolk.” 
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1 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 

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 initiativer 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.1 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 elektroniske samhandling og telemedisinske tjenester er sentral når 

Samhandlingsreformen skal etableres fra 1. januar 2012.2 Gradvis skal kommunene belastes med mer 

pasientbehandling og oppfølging enn tidligere og behovet for kompetanseutvikling i 

kommunehelsetjenesten blir stort og behovet for å jobbe smartere enda større, for å oppnå 

tilfredsstillende kvalitet på de pasientrettede tjenester.  

Helsedirektoratets handlingsplan ”Si @!” omtalte tilrettelegging av tjenester for psykiatri som et 

spesielt satsningsområde.3 Det ble påpekt at psykiatriske pasienter innebar store utfordringer til 

samhandling mellom ulike faggrupper og aktører innen helse- og sosialtjenesten. Disse momentene 

videreføres i den tidligere handlingsplanen ”S@mspill 2007, statlig strategi 2004-2007 og den 

gjeldende, Samspill 2.0.4 Den nye Samhandlingsreformen omtaler psykiatrien spesifikt som et av flere 

områder, hvor helse- og sosialtjenestene står ovenfor store utfordringer, bl.a. grunnet manglende 

samspill mellom tjenestenivåene.5 Dette går særlig utover personer med sammensatte behov. 

Mange trenger spesiell oppfølging fra lege og nærmiljøet etter at de er blitt utskrevet fra 

spesialisthelsetjenestens institusjoner. På grunn av stort ønske om ambulante tjenester måtte man 

finne smartere løsninger for vår virksomhet, dvs bruke telemedisin(Vedlegg 1). Her kom utformingen 

av TESAM prosjektet inn i bildet. 

1.1 Bakgrunn 

Sykehuset Innlandet HF - Reinsvoll (SI - Reinsvoll) har tatt dette med i omorganiseringen av sin 

alderspsykiatriske tjeneste. Det er etablert et team som tilbyr ambulerende tjenester, der hvor 

pasienten bor, i form av spesialisthjelp, kompetanseløft og samarbeid med primærhelsetjenesten. 

Tjenesten startet i september 2009 og er forankret ved alderspsykiatrisk avdeling, SI – Reinsvoll og 

skal gi et tilbud til befolkningen i hele Oppland fylke, som en følge av nedleggingen av institusjonen 

Kløverhagen og reduksjon av sengeplasser fra 14 til 10 på den alderspsykiatriske avdelingen på SI – 

Reinsvoll. Pasientene har tidligere vært innlagt i 30 dager i gjennomsnitt, og flere av dem som 

                                                      
1
 Nilsen LL, 2003; Johnsen E et al., 2006 

2
 St. meld. Nr. 47, 2009 

3
 Helsedirektoratets tiltaksplan ”Om elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren Si-@!”, 2000-2003 

4
 S@mspill 2007, Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren, 2004, Statlig strategi 2008-2010, Samspill 

2.0, 2008 
5
 ”Forskning – en forutsetning for god pasientbehandling” Norges Forskningsråd, september 2002 
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tidligere har blitt lagt inn, skal nå behandles der de bor, enten hjemme eller i en kommunal 

institusjon.  

Prosjektet ”Ambulerende tjeneste innen alderspsykiatri - TESAM - Telemedisinsk samhandling – VK 

som verktøy i en ambulerende tjeneste”, heretter omtalt TESAM, er et pilot/utviklingsprosjekt i 

samarbeid mellom Jevnaker kommune,  SI – Reinsvoll og NST. TESAM prosjektet har tilrettelagt for at 

den ambulerende tjenesten kan tilbys med VK som verktøy i samhandlingen mellom de aktuelle 

partene i tjenesten. Det ble gjennomført veiledning for en gruppe ansatte på avdelingen Bergerly6 på 

Jevnaker Bo- og rehabiliteringssenter (JORS).  

1.2 Formål og mål 

Prosjektet skulle bidra til en bedre utredning, behandling og oppfølging av alderspsykiatriske 

pasienter, unngå unødvendige innleggelser og bidra til kompetanseløft i kommunehelsetjenesten. 

Målet var å oppnå bedret undersøkelse, behandling og tettere oppfølging av pasienter i sykehjem.  

Modellen kan ha overføringsverdi også til andre fagområder og kan være et godt tilskudd til 

kommunenes og Distrikts psykiatriske sentres (DPS) oppbygging av kompetanse og omsorgstilbud.  

Delmål 

Prosjektet har 

• etablert prosjektgruppe før oppstart  

• utformet prosjektplan og fremdriftsplan 

• anskaffet VK-utstyr til SI og Jevnaker kommune 

• søkt REK Sør - Øst og Personvernombudet om tilråding av gjennomføring av studien 

• planlagt og gjennomført to oppstarts - workshop høsten 2010  

• utprøvd ambulerende tjeneste i alderspsykiatri ved bruk av VK i tillegg til samarbeidet med 

det tradisjonelle tilbudet til andre kommuner 

• utført kvantitativ og kvalitativ effektevaluering av VK-tjenesten på pasient- og personalnivå   

• utarbeidet sluttrapport som gir grunnlag for anbefalinger for videre samhandling 

Prosjektperioden har pågått fra april 2010 til desember 2011. 

1.3 Finansiering og organisering 

Prosjektets første fase (2010) ble finansiert av Helsedialog7 og SI.8 Prosjektets andre fase (2011) ble 

finansiert av Helsedirektoratets samhandlingsmidler 2010/2011.9 

Prosjekteier er Jevnaker kommune.10 Prosjektledelse i prosjektet har vært todelt – praktisk/teknisk 

og medisinsk/faglig prosjektledelse. Praktisk prosjektledelse (PPL) har vært ivaretatt av Bodil Bach, 

                                                      
6
 skjermet avdeling for pasienter med demens 

7
 www.helsedialog.no 

8
 www.sykehuset-innlandet.no  

9
 http://www.helsedirektoratet.no/samhandling/tilskudd  

10
 http://www.jevnaker.kommune.no 

http://www.helsedialog.no/
http://www.sykehuset-innlandet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/samhandling/tilskudd
http://www.jevnaker.kommune.no/
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Rådgiver e-Helse og telemedisin ved NST.11 Siste del av prosjektperioden har hun ivaretatt 

prosjektledelsen for NST via Tromsø Telemedicine Consult (TTC).12 Faglig prosjektledelse (FPL) har 

vært ivaretatt av Oskar Heinz Sommer, MD PhD, spesialist i psykiatri, Alderspsykiatrisk avdeling SI – 

Reinsvoll. 13 Disse utgjør prosjektets samarbeidspartnere (Vedlegg 2). 

Prosjektets styringsgruppe er prosjektets øverste overordnede organ. Gruppen ivaretar 

prosjektadministrative styringsfunksjoner (Vedlegg 3). Prosjektgruppen har bestått av rperesentanter 

fra JORS, SI – reinsvoll og NST (Vedlegg 4).14  

1.4 Ordliste 

DPS   Distriktspsykiatrisk senter 

FPL   Faglig prosjektledelse 

HSØ RHF   Helse Sør – Øst Regionale helseforetak (http://www.helse-sorost.no ) 

IKT   Informasjons og kommunikasjonsteknologi (inklusiv VK) 

InnoMed   Et nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren – etablert  

                av Helsedirektoratet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet 

IP   Internet Protocol, nettverk som kan benyttes også til overføring av VK –  

                                           møter. 

JORS                  Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter 

Kodek Kodeken komprimerer bildene og organiserer signalene slik at bare 

bevegelsene i bildet sendes. Alt nødvendig utstyr kobles som regel til denne 

sentralenheten. Bør ha mulighet for både IP og ISDN (H.323 og H.320) 

Mobilt VK   Desktopløsning, MOVI (http://www.cisko.no ) 

NAV   Arbeids- og velferdsforvaltningen (http://www.nav.no  ) 

Norsk Helsenett SF Den elektroniske samhandlingsarenaen for helse- og omsorgssektoren i 

Norge  (http://www.nhn.no ) 

NST   Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (www.telemed.no )  
                                                      
11

 http://www.telemed.no 
12

 https://telemedicineconsult.com 
13

 Spesialist i psykiatri, Oskar H. Sommer, har tatt doktorgraden (PhD) innen demens på Universitetet i Oslo 

(UiO) den 20. august 2010. Han har en forskningstilknytning til Alderspsykiatrisk forskningssenter (40 % stilling) 

på Sykehuset Innlandet HF – Sanderud (SI-Sanderud) og er som overlege medisinskfaglig ansvarlig for det 

alderspsykiatriske ambulante teamet ved SI- Reinsvoll. Han har gjennomført et stort nasjonalt multisenterprosjekt: 

OBAD-studien, en medikamentutprøving på beboerne ved 35 sykehjem uavhengig av farmaindustrien (Sommer 

et al. 2009). 

14
 Referansegruppe er ikke etablert, men Jevnaker kommune har hatt tilgang til NST og SIs rådgivning ved 

behov. 

http://www.helse-sorost.no/
http://www.cisko.no/
http://www.nav.no/
http://www.nhn.no/
http://www.telemed.no/
http://www.telemed.no/
https://telemedicineconsult.com/
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PPL   Praktisk og teknisk prosjektledelse 

Standard VK Fast VK – utstyr montert på for eksempel møterom eller kontor og som 

fungerer på fast bredbåndsforbindelse (helsenett, IP eller ISDN) 

SI HF   Sykehuset Innlandet HF, http://www.sykehuset-innlandet.no )  

Sykehuspartner   Helse Sør - Øst sin IKT organisasjon  

SunHF   Sunnaas sykehus HF (http://www.sunnaas.no  ) 

TTC Tromsø Telemedicine Consult, spinnoff-selskap av NST, 

http://telemedicineconsult.com    

TTL   Tromsø Telemedicine Laboratory, www.telemed.no   

UNN HF   Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, www.unn.no     

VK Videokonferanse er et samlebegrep for toveis/flerveis samtidig lyd- og 

bildeforbindelse, og kan benyttes til alle typer møter der det er behov for å 

kunne vise og se ting i tillegg til lydoverføring. Deltakerne er geografisk 

atskilt, men kan likevel se og høre hverandre. Betegnelser som bildetelefon 

eller lyd/bildekonferanser brukes også ofte om dette. Videokonferanser kan 

brukes mellom to eller flere studio, både nasjonalt og internasjonalt. 

1.5 Oppbygging av rapporten 

Prosjektrapporten er inndelt i 6 kapitler. Kapittel 1 har beskrevet bakgrunnen, målsetting og 

organisering av prosjektet. Kapittel 2 omfatter prosjektets gjennomføring, aktiviteter og metoder for 

gjennomføring. Kapittel 3 beskriver resultater vi har oppnådd og kapittel 4 presenterer prosjektets 

konklusjoner og anbefalinger ift videreføring. Kapittel 5 og 6 gjengir benyttede referanser og vedlegg 

tilhørende arbeidet i prosjektet. 

2 GJENNOMFØRING 

2.1 Prosjektgruppens funksjon og arbeidsform 

Prosjektgruppen har bestått av 7 personer. 1 spesialist og FPL (SI – Reinsvoll, vedlegg 1), 1 

prosjektrådgiver (SI, vedlegg 1), 1 vernepleier (SI – Reinsvoll, vedlegg 1), 2 sykepleiere (JORS, vedlegg 

1), 1 teknisk support (NST, vedlegg 1) 15 , 1 rådgiver eHelse og telemedisin og PPL (NST, vedlegg 2).  

Samarbeidet i prosjektet har foregått ved hjelp av telefon, e-post og VK - møter (NAV-studio, 

nyetablerte standard VK – studio på Jevnaker og SI – Reinsvoll og mobilt VK), kombinert med reiser til 

JORS (fysiske møter) og konferanser.   

                                                      
15

 NST har vært representert med en ”backup” ved behov. 

http://www.sykehuset-innlandet.no/
http://www.sunnaas.no/
http://telemedicineconsult.com/
http://www.telemed.no/
http://www.unn.no/
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Arbeidsformen har bestått i å utveksle erfaringer, dele kunnskap og utvikle prosjektet i fellesskap. 

Prosjektet har også anvendt veiledningsmetodikk gjennom 9 måneder, til en definert 

veiledningsgruppe ved avdelingen Bergerly, JORS.   

2.2 Metode 

Gruppenes medlemmer har gjennomført/bidratt med 

 VK møter og telefonmøter med relevante aktører16 (1 prosjektgruppemøter via VK, 3 fysiske 

møter JORS og mange telefonmøter med aktører på flere nivå)  

 koordinering/ oppgradering av nettverk i Jevnaker kommune (Norsk Helsenett SF) 

 anbudsrunde, innkjøp, etablering og installering av 3 VK-utstyr17 

 etablering, opplæring og veiledning av 1 superbruker og ansatte på JORS ift bruk av VK (1 

brukeropplæring og ”studiedemo”) 

 2 dager med workshop på JORS, for å belyse muligheter, informere om prosjekt og om bruk av 

VK (25 deltakere)  

 veiledning og relaterte intervjuer/spørreundersøkelser av aktører som er involvert (12 

veiledningsgruppemøter, derav 11 per VK og 5 terminer til intervjuer)  

 forelesning via VK fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse for ansatte på JORS (1) 

2.3 Aktiviteter 

2.3.1 Tekniske aktiviteter  

2.3.1.1 Nettverk 

JORS og Jevnaker kommune oppgraderte sine Helsenett-tilknytninger i 2010. Dette ble ikke gjort 

utelukkende for dette prosjektets del, men installering av VK på JORS gjorde det nødvendig med 

større kapasitet på bredbånd. Dette krevde ekstra ressurser fra kommunenes IKT-avdeling for 

gjennomføring, ekstra kabelopplegg til JORS og bestilling av tilknytning til Norsk helsenett SF sin 

videotjeneste.18 

2.3.1.2 Videokonferanseutstyr 

UMOE IKT ble valgt som leverandør av standard VK til Jevnaker kommune.19 Jevnaker har inngått 

leieavtale med leverandør og utstyret er plassert på et møterom på JORS.  Utstyret er av typen 

Tandberg C40 uten Multi Control Unit.20 For oppkobling til flerpartskonferanse kan brukerne benytte 

flerpartskonferansetjenesten i Norsk Helsenett SF, eller abonnere på et virtuelt møterom, med et 

nummer pr utstyr, som kan brukes for innringning til et møte.  

                                                      
16

 Helsepersonell, IKTpersonell og administrativt personell i Jevnaker kommune og leverandør av VK- 

  utstyret 
17

 1 i Jevnaker kommune, 1 eksisterende nytt standard VK-utstyr SI-Reinsvoll, 2 mobile VK til ambulerende team 
18

 http://www.nhn.no/tjenester/nhn-video 
19

 Underveis i perioden er UMOE IKT oppkjøpt av ATEA, http://www.atea.no   
20

 MCU, flerpartskonferanseoppkoblingsmulighet 

http://www.nhn.no/tjenester/nhn-video
http://www.atea.no/
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SI – Reinsvoll gjennomgikk en lignende prosess med etablering av nytt standard VK på SI-Reinsvoll. 21 

I tillegg ble det ordnet med to prøvelisenser på mobilt VK22. Sykehuspartner var ansvarlig for disse 

installeringene og midler fra SI – Reinsvoll til prosjektfinansiering (2010) ble benyttet for å få dette på 

plass.23 

JORS fikk utformet brukermanual tilpasset deres studio. SI – Reinsvoll har egne brukermanualer 

tilpasset hele HFet.  JORS opprettet også en superbruker som er ansvarlig for å bistå personalet i bruk 

av VK. I prosjektperioden har Jevnaker kommune også ansatt en ny IKT - ansvarlig som har tidligere 

erfaring med bruk av VK, som vil være teknisk bistand til utstyret og bruken av det. 2425 

2.3.2 Faglige aktiviteter  

2.3.2.1 Workshop 

Det ble arrangert en workshop for personalet på JORS ved oppstart av prosjektet. Her ble det gitt 

opplæring i tjenesten og innføring i hva VK er og hvordan det kan brukes.26  FPL, vernepleier i 

ambulerende team og PPL var ansvarlig for det faglige innholdet (Vedlegg 5). Det deltok 25 deltakere 

på begge dager (sykepleiere, hjelpepleiere, studenter og leger). 

2.3.2.2 Opplæring 

Bruk av VK – tilrettelegging og opplæring: 

 PPL, samt en teknisk ansvarlig fra NST gjennomførte en innføring i bruk av VK som en del av 

workshopene i september 2010. 

 Leverandør har gjennomført opplæring av superbruker på JORS.  

 PPL gjennomførte en studioopplæring med veiledningsgruppen på JORS med trening i studio i 

tillegg til en gjennomgang i studio før oppstart av veiledning. 

 PPL og superbruker satte opp flere tidspunkt, der ansatte kunne motta studioopplæring frem til 

årsskiftet, men dette ble ikke benyttet. 

 JORS har etablert rutiner for møteromsbooking via Outlook. 

 Brukermanual er utformet og utplassert i studio på JORS,(Vedlegg 6). 

 Loggskjema ble utformet og skulle benyttes av deltakerne på alle sendinger på JORS fylle i 

skjemaet etter hver sending.27 (Vedlegg 7). 

 JORS har fått informasjoner om undervisningstilbud der de kan melde seg på ved behov og NSTs 

nettbaserte kompetanseutviklingsavdeling har hatt dialog med JORS ift tilbud i 2011.28 Det har 

ikke vært passende tilbud i denne perioden. 

 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse hadde et motivasjonsforedrag om bruk av VK 

den 24. januar 2011.29 (Vedlegg 8) De ansatte fikk flere råd om mulige undervisningstilbud og 

kompetansesenteret sa seg villig til å bidra med undervisningstilbud direkte til kommunene. 

                                                      
21

 Samme type som på JORS 
22

 MOVI – løsning fra Cisco 
23

 http://www.sykehuspartner.no  
24

 Fagutviklingssykepleier Anne Synnøve Sørli 
25

 Hans Petter Grongstad, tidligere IKT-ansatt ved Vestre Viken HF - Ringerike 
26

 Prosjektledelsen var sammen med prosjektgruppen og leder på JORS, Cecilie P. Øyen, ansvarlig  

   for tilrettelegging og gjennomføring av begge workshopene 
27 Skjemaet er utformet manuelt for å tilpasses JORS ansatte 
28

 www.helsekompetanse.no 
29

 http://ww.nordemens.no  

http://www.sykehuspartner.no/
http://www.helsekompetanse.no/
http://ww.nordemens.no/
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Dette har ikke vært gjort i prosjektperioden, men følges opp i en videre oppfølging i 2012 og 

framover. 

2.3.2.3 Veiledning 

Veiledningen via VK startet i september 2010 og avsluttet juni 2011. Som metode i veiledningen ble 

modellen ”Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens” (TID) brukt (Vedlegg 

9). Modellen er utviklet i klinisk praksis ved et sykehjem i Rana i Nordland fylke. TID er et systematisk 

og enkelt verktøy som brukes av en tverrfaglig personalgruppe ved utredning og planlegging av 

behandling av nevropsykiatriske symptomer (NPS) hos pasienter med demens. Modellen er bygget 

på det teoretiske rammeverket til kognitiv atferdsterapi. Atferd sees i modellen som relasjonell 

mellom to parter og kan endres gjennom påvirkning overfor den ene eller begge. Et viktig moment 

med modellen var at en gjennom kritisk refleksjon i personalgruppen oppnår en felles forståelse av 

pasientens situasjon. Dette ledet videre til tiltak som ble evaluert igjen etter fastsatt tid. Modellen er 

enkel og derfor lett å implementere i sykehjem.  

Effekten ble vurdert med kvantitative og kvalitative metoder på pasient- og personalnivå.  

Målemetoder 

Hovedendepunktet er endring av agitasjon, og vil bli målt på pasientnivå ved hjelp av Cohen 

Mansfield Agitation Inventory (CMAI). 

Sekundære effektmål 

 Medikamentbruk (døgndoser av alle medikamenter og psykofarmaka spesielt) 

 Psysical Self-Maintenance scale PSMS - en skala som evaluerer funksjonsnivået til pasientene 

 CSDD (Cornell skala for depresjon ved demens) 

 QUALID (Quality of life in late-stage dementia) 

 NPI (Nevropsykiatrisk evalueringsguide) - måler atferdsmessige og psykiske symptomer ved 

demens 

 Psykososiale faktorer i arbeidslivet: Sund (1992)  

 Person-centered Care Assessment Tool (P-CAT) - måler graden av personsentrert omsorg i 

avdelingen. 

 TESS – NH Therapeutic environment screening survey for nursing homes – måler/kartlegger 

fysiske omgivelser i institusjon, størrelse på sykehjemsavdeling, antall pasienter pr 

avdelingsenhet, pleiefaktor: antall pasienter pr pleier i gjennomsnitt pr døgn, stillingstørrelse  

 sykefraværsprosent på avdelingen  

 sykehjemslege: antall pasienter pr time pr uke 

Disse målingene ble gjennomført før oppstart av veiledningen (baseline), etter fire og åtte måneder 

og ved en oppfølgingsundersøkelse tre måneder etter siste veiledning i juni 2011.  

Veiledere i prosjektet har vært vernepleier Ingeborg G Klundby med godkjent veilederkompetanse og 

spesialist i psykiatri Oskar H Sommer. Åse I R Velsand, sosionom som har undervist i veiledning på 

Høyskole i Gjøvik (HiG) har gitt veiledning i forberedelsene og gjennomføringen av prosjektet. Hun 

har observert noen av veiledningssesjonene og deltok på den avsluttende evalueringen.  
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2.3.2.4 Markedsføring 

Samarbeidspartene forpliktet seg til å utveksle gjensidig informasjon om hverandre og denne 

tjenesten i alle anledninger, der dette er aktuelt. Prosjekterfaringene er derfor presentert i mange 

fora underveis i prosjektperioden (Vedlegg 10). 

3 RESULTATER 

Sju pleiere fra en skjermet avdeling med sju pasienter deltok i veiledningen. Det første 

veiledningsmøtet foregikk med alle deltakerne og veilederne fysisk til stede og 11 ganger per VK. Det 

var nødvendig med gode rammebetingelser for å få best utbytte av veiledningen og god forankring. 

Derfor ble det utarbeidet retningslinjer i samarbeid med ledelse og veiledningsgruppa (Vedlegg 11).   

Bruk av VK 

Både standard og mobilt VK på Helsenett ble utprøvd. Med fast linje, med veilederne på mobilt VK og 

de andre på standard VK, fra utlandet og med 3G nett. Til tross for et par tekniske problemer 

underveis, ble det ikke opplevd at teknikken var et forstyrrende element i veiledningen. Mange 

deltakere ga uttrykk for at de opplevde det som om veiledere var fysisk til stede. SI – Reinsvoll har 

begynt å bruke VK i andre sammenhenger, som for eksempel til undervisning, møter og veiledning på 

andre sykehjem. SI – Reinsvolls arbeidsområde i Oppland strekker seg fra Jevnaker kommune i sør, 

Vang kommune i vest og Lesja kommune i nord. VK sparer alle parter å bruke mye tid på kjøring. Det 

kan hende at man sitter i bilen i seks til åtte timer bare for å være på et møte som varer i en til to 

timer. ”Workshopene” om demens, veiledning og VK i oppstarten bidro til at flest mulig på 

sykehjemmet hadde en felles forståelse før prosjektets oppstart.   

Pasientrelaterte resultater  

Data om pasientenes atferdssymptomer er samlet inn før første veiledning (baseline), etter fire uker, 

fire måneder, åtte måneder og tre måneder etter siste veiledningsmøte. 
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Figur 1: Pasientenes adferdssymptomer målt med CMAI. Pasient nr fem døde før fjerde datainnsamling og 

pasient nr fire var terminal ved siste kartlegging.   

Pasientdata (Figur 1) viser varierende symptombelastning gjennom intervensjonstiden (Figur 2), noe 

som er typisk for forløpet av demens og som Sverre Bergh beskriver i sin artikkel.30 Dette gjenspeiltes 

også i veiledningssesjonene.  

Data om personalets belastning (NPI) (Figur 3). Personalets belastning måles ved hvert enkelt 

symptom som pasienten skårer på i NPI-NH. Resultatene til pleiernes belastning er ikke alltid 

parallelle med pasientens symptombelastning (Figur 2). Dette sees spesielt hos pasient 4. 
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Figur 2: viser varierende symptombelastning gjennom intervensjonstiden og Figur 3 data om personalets 

belastning (NPI). 

Medikamentbruk: 

I prosjektperioden ble det totalt brukt færre medikamenter (Figur 4). Fra å ha brukt i gjennomsnitt 

fem medikamenter ved oppstart av veiledning gikk bruken ned til i gjennomsnitt 3,7 medikamenter. 

Av disse medikamentene var i gjennomsnitt 2,2 psykofarmaka ved oppstart. Her var det en reduksjon 

til 0,7 medikamenter tre måneder etter avsluttet veiledning.  Tre av syv pasienter brukte 

antipsykotika da vi startet veiledningen.  Ved avslutning av veiledningen og tre måneder etterpå var 

det ingen som brukte antipsykotika. Dette samsvarer med Fossey og medarbeideres resultater: at 

bruk av antipsykotika på en avdeling hvor personale fikk veiledning ble redusert.31 

                                                      
31

 Fossey et al., 2006 
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Figur 4: Antall medikamenter foreskrevet pasienter i avdelingen, pasient nr. 5 døde og er ikke medregnet. 

Personalrelaterte resultater 

Psykososialt arbeidsmiljø og jobbtilfredshet er fremstilt i to figurer: Figur 5 med hver enkelt 

personales totalskåring og Figur 6, med gjennomsnitt for hele personalgruppen for hver enkelt 

faktor.  I Figur 6 hvor en kan se veiledningsgruppa samlet er det fem punkter som går i positiv 

retning:  

 bedret tilfredshet ift arbeidsmengde og med ledelse (0,8 i verdi på en skala fra null til seks) 

 bedring på 0,6 i forhold til variasjon i arbeidet og to områder med samme positiv trend (0,5 i 

verdi på en skala fra null til seks) 

 egenkontroll (innflytelse og medansvar på egne oppgaver) 

 ansvar (kvalitet og arbeidsrolle) 

 ledelse (bl.a. forholdet til nærmeste overordnede) 

Bruk av medikamenter i avdelingen 
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Figur 5: Variasjon i tilfredshet hos den enkelte pleier (pleier nr seks har permisjon fra og med tredje 

datainnsamling; pleier nr sju var sykemeldt ved andre og tredje datainnsamling). 

 

Figur 6:  Variasjon i tilfredshet hos den enkelte pleier (pleier nr seks har permisjon fra og med tredje 

datainnsamling; pleier nr sju var sykemeldt ved andre og tredje datainnsamling). 
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Figur 7: Oppsummering av P-CAT gjennomsnittlig for datasamlingene. 

Figur 7 viser resultatene av målinger med Person-centered Care Assessment Tool (P-CAT) som viser 

relativt små forandringer.   

 

 

Figur 8: Prosent sykemeldte på sykehjemsavdelingen før, under og etter veiledning. 

Figur 8 viser tydelige utfall av intervensjon allerede før den videokonferansebaserte veiledningen 

begynte. Den gir et interessant overblikk over effekten av intervensjon gjennomført av ambulant 
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team fysisk tilstede og videreført i TESAM prosjektet pr VK. Det ambulante teamet ble tilkalt til en 

avdeling i krise høsten 2009. Avdelingen hadde fått inn tre pasienter med atferd som ga store 

utfordringer i løpet av høsten. Dette vises i sykmeldingsstatistikken som økte utover høsten. 

Avdelingen hadde ikke egen ledelse og de følte seg lite kompetente til å håndtere pasientgruppen.  

Avdelingen ble kartlagt med Dementia Care Mapping og alle pasienter med NPI-NH med betydelig 

høyere verdier enn tilsvarende avdelinger som vernepleieren i alderspsykiatrisk ambulant team 

hadde kartlagt tidligere.  Det ble gjennomført samlinger med personale og et oppsummeringsmøte 

med ledelsen. Følgende tiltak ble satt i gang: arkitektoniske forandringer i avdelingen, utsmykking 

med veggmalerier, økt bemanning på dag og kveldsvakt og fagansvarlig sykepleier ble ansatt mai 

2010. Alle disse tiltakene og veiledningen førte til betydelig reduksjon av sykefravær. Dette resultatet 

kunne opprettholdes gjennom hele perioden av videokonferanseveiledning og i perioden etterpå.  

Evalueringsskjema til veisøkere 

Bare en av veisøkerne hadde deltatt i en veiledningsgruppe tidligere32. Det ble hengt opp informasjon 

på personalrommet og en meldte seg på ut fra det, de andre ble oppmuntret til å melde seg på fra 

sykehjemsledelsen. Før oppstart tenkte de at veiledning via VK var interessant, men muligens litt 

skummelt. I spørreskjemaene svarte de ”at de ser fram til å få noen å reflektere sammen med, dette 

kan bli nytt og spennende”; noen hadde håp om ”input” og å få hjelp med utfordringer på jobb.   

Ved avslutning ga de uttrykk for at de var fornøyd med veiledningen, har lært utrolig mye og er bedre 

rustet for jobben sin. ”Dette har vært lærerikt og gjort oss tryggere på jobben.”  Noen kommentarer 

var: 

 ”Vi har fått hjelp til å bruke vår kunnskap bedre” 

 ”Vi har blitt mer sammenspleiset som gruppe”  

 ”Vi finner løsninger på problemer lettere” 

 ”Veiledningen hjelper og letter hverdagen når det er vanskelige oppgaver å håndtere” 

 ”Veiledninga har gitt meg mer enn jeg i utgangspunktet trodde” 

 ”Levde opp til mine forventninger” 

 ”Jeg hadde store forventninger og ble ikke skuffet” 

 ”Har fått mye ut av veiledningen”  

 ”Visste ikke helt hva jeg forventet når vi begynte ” 

 ”Veldig heldig at jeg deltok” 

Rammebetingelsene 

Avstanden mellom posten og veiledningsrommet har ikke vært problematisk og det har vært innleid 

vikarer, så de har fått sitte i fred og ro og følte at pasientene ble ivaretatt.33 Arbeidet har ikke hindret 

noen av dem å møte på veiledning, og alle har fått igjen tiden som arbeidstid. Alle var enige om at 

møtene var passe ofte, passe lenge og gruppa var passe stor. De var også fornøyd med tidspunktet,34 

men to synes det kunne vært tidligere på dagen, fordi man da er mer opplagt.  

 

                                                      
32

 Deltakere i veiledningsgrupper 
33

 Utdanning, ferie og sykdom har ført til litt fravær. 
34

 Kl. 14.00 – 15.30 
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Bruk av VK (og at veilederne har vært på en TV-skjerm og ikke fysisk til stede):   

 vært helt greit  

 ikke noe problem 

 er vant med videomøter så det gjør ingen stor forskjell, men forenkler personlig veiledning  

 ikke vært noe problem – etter hvert sett på det som et vanlig møte  

 uvant til å begynne med 

 blir ikke helt det samme, men har fungert bra  

 hadde betenkeligheter, men det gikk helt fint  

 det har vært som dere har vært her, mulig det er fordi vi har treffes flere ganger før veiledningen  

 noen ganger problem med linja som tar tid fra veiledning – tok tid å ordne 

Hva har veisøkerne bidratt med? 

Diskusjon og refleksjon, erfaringer fra natt, ideer til forbedringer og forandringer slik at pasientene 

har fått en bedre hverdag, engasjement, tanker/følelser, å løse problemer på avdelingen gjennom 

TID metoden og å være åpne og snakke sammen på avdelingen, å finne løsninger på problemer vi har 

hatt i avdelingen, diskusjoner og mange meninger. 

Hva har gruppen bidratt med, som var viktig for den enkelte veisøker?  

Refleksjoner og observasjoner som veilederne selv ikke hadde tenkt på eller sett, gode ideer til 

hvordan man kan samarbeide bedre, personale som har vært med i gruppa er blitt bedre kjent med 

hverandre – tryggere på hverandre, blitt lettere å snakke sammen om ting, kunnskap og tanker om 

alle de forskjellige oppgaver vi har, følelser og tanker om ulike hendelser, tiltak mange fine forslag til 

hvordan man kan gjøre ting. 

Hva sier veisøkerne at veilederne har bidratt med? 

Veilederne har bidratt med å sette ord på tanker og sette dem ut i praksis, kompetanse og forståelse 

som har ført personalet sammen til bedre samarbeide, slik at personalet har blitt flinkere til å følge 

rutinene til pasientene. De har gitt personalet kunnskap, engasjement, løsninger, råd, har fått 

gruppen til å åpne seg, forståelse, blitt trodd, lærte dem TID metoden og hvor viktig det er å være 

åpne om ting de opplever på jobb. De har fått dypere innsikt og forståelse for beboernes problemer, 

åpnet øynene for å se ting i et annet perspektiv og blitt bevisstgjort på at de er gode i jobben. 

På spørsmål om de kunne tenkt seg noe annerledes, er de enige om at de ikke ville ønske seg noe 

annet. Gruppen føler at temaene som ble valgt, har vært viktig for dem der og da og de fleste temaer 

ble berørt (de fikk selv velge ”temaer” hver gang). Fire sier at de har ingen tanker om at noe forble 

usagt, tre svarte blankt her.   Veilederne tenkte veiledninga skulle hjelpe dem å løse vanskelige 

oppgaver, og slik ble det. En annen sier: ”Veiledninga er mye bedre enn forventet. Blir nok noe som 

blir savnet. Veiledningsgruppa kunne forberedt seg bedre før vi gikk inn i VK”. 

Skriving av logg har ikke fungert som forventet; her sier de: ”Vanskelig å sette ord på ting, da hodet 

er enten litt for slitent eller man tenker heller på de gjøremål man skal gjøre når man kommer på 

jobb, føler gruppen har vært litt lite strukturert når det kommer til loggskrivingen. Når veiledningen er 

over, har vi gjerne pratet videre i stedet for å skrive logg”. For to har loggskriving fungert bra, de sier:  

Ser at loggskriving kan være nyttig etter endt arbeidsdag, ved positive/negative hendelser, ved 
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situasjoner som oppleves vanskelig, ved utfordrene stellesituasjoner. Logg er nyttig i andre 

situasjoner ved at man får ryddet opp i tankene ved å skrive ned. Man husker bedre når man får 

skrevet det ned”.  

Veisøkerne sier at gjennom veiledningen har de fått bedre tålmodighet; det er enklere å komme med 

forslag til resten av teamet angående forbedringer og få de andre til å jobbe mot felles mål; føler at 

de har blitt hørt; fått god hjelp; blitt tryggere på det å prate i forsamling og som gruppe har de lært å 

snakke sammen og lært å høre på hverandre. Flere sier: ”Vi har blitt mer sammensveisede og åpne 

om problemer, mer løsningsorienterte, er veldig samkjørte, står sterkere sammen og det blir lettere å 

gjennomføre planer når vi jobber mer likt.” 

Videre kommenterer de at veiledninga har gjort dem tryggere på seg selv og sine handlinger. Kjent 

på at de har et stort engasjement for denne pasientgruppa og tenker utfordringer i stedet for 

problemer. Det har gjort dem tryggere i gruppa og sammen med brukerne, tryggere på at det de gjør 

er riktig. Det har skjedd en utvikling, det har vært lettere å se muligheter når de har snakket grundig 

gjennom utfordringene og de tror at veiledningen har gjort dem til en bedre medarbeider som er 

tryggere i å ta ansvar over situasjoner. Det forventes at de vil fortsette å ha samtaler og refleksjoner i 

forhold til pasientene. De har et godt samarbeid. 

Som samlet gruppe har man fått til mye sammen. Ved å begynne å skrive miljøplaner, har oppfølging 

av forskjellige pasienter blitt bedre. Pasienten får en bedre oppfølging ved at man sammen finner på 

gode løsninger for hver enkelt pasient. Gruppen er mer tålmodig med pasientene som får enda mer 

oppmerksomhet – men på en mer ”riktig” måte når forståelsen har økt. De bruker tiden annerledes 

og bedre sammen men pasientene. 

Daglig jobbsituasjon har blitt bedre, det jobbes mot felles mål, de er blitt flinkere til å avlaste 

hverandre. Fått bedre rutiner og tryggere i jobbsituasjon, samarbeider bedre. Det reflekteres 

sammen og det føles godt. Alt går mye lettere. Det har gitt faglig utvikling, som beskrives av en av 

deltakerne: ”Et lite løft i forhold til hvordan en takler demente med utfordrende atferd, jeg føler meg 

tryggere, har mer kompetanse på feltet, har blitt mer bevisst på det jeg gjør.”  Veiledningen har ført 

til økt interesse, som igjen har ført til at en går til fagbøkene for å lære mer.  

Noen av kommentarene er: 

 Med større forståelse blir holdningene til medpasienter og kollegaer annerledes – til det bedre 

 Blitt mye bedre selv om vi var gode. Blir mer bevisst på hvordan vi er både overfor pasienter og 

medarbeidere 

 Ved samarbeid, vi har lært i veiledninga, er det lettere å forebygge problemer som kan dukke 

opp 

 Veiledningen har bevisstgjort atferd og holdninger, kommunikasjon mot både pasient, pårørende 

og oss imellom på avd. Dette virker forebyggende for alle parter  

 Vi har blitt mer oppmerksomme på å forebygge uro blant brukerne, vi samarbeider bedre om 

vanskelige oppgaver, og det forebygger uro  

 Vi snakker om oppgaver og finner dermed lettere løsninger. Vi har alle blitt mye mer 

løsningsorienterte  

 Strukturen i hverdagen ble bedre med samarbeid, avdelingen har fått mer struktur, vi fordeler 

oppgaver på en bedre måte og man jobber mer likt i vanskelige situasjoner 
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Å bruke TID-modellen med: fakta – tolkning/tanker – osv. har …  

 gjort at man lettere kan se forskjellige deler og følelser ved pasienten, dette gjør igjen at ved å 

trekke de forskjellige delene sammen ser man et mer helhetlig bilde av pasienten 

 vært lærerikt og gjort det enklere å nå mål 

 gjort meg mer bevisst, tenker mer på mine egne refleksjoner og hvorfor. TID modellen gjør at 

den aktuelle situasjonen får fullt fokus. Gjør det lettere å se og fine løsninger 

 gjort det lettere å løse problemer, fordi man ikke går rett på løsning av problemet, men får satt 

ord på tanker og følelser underveis 

 gjort ting ryddigere og mer oversiktelige 

Alle sju i veiledningsgruppen sier at veiledninga har gitt større trygghet i å mestre utfordringer. På en 

skala fra 0 (Svært utrygg) til 10 (Meget trygg) svarer to åtte, en ni og fire ti poeng.  

Videreføring av tiltak og ny innsikt i arbeidet ved avdelingen 

Personalet har skrevet miljøplaner og informert kolleger på jobben om tiltak de ville gjennomføre på 

personalmøter, nattevaktsmøter, via dagsplaner og avdelingsmøter hvor pasienter har vært tema. De 

har skrevet gode rapporter, gitt forklaring og råd til kolleger for at alle skulle gjøre ting likt og for at 

brukerne skulle ha en mer forutsigbar hverdag. Alle sju tror at de vil klare å fortsette TID metoden, 

men man bør ha satt av tid for refleksjon i drøftingsmøter og noen må være ansvarlig for 

videreføring. De ser at de må få med resten av personalgruppen. Alle må være interesserte og 

motiverte for å prøve metoden. Vi må gi gode råd om metoden. Et alternativ som foreslås er å ta en 

del av avdelingsmøte til samtaler og refleksjoner om pasienter. 

Ved en oppsummering av hvilken betydning veiledningen hadde for den enkelte på en skala fra 0 

(svært negativt) til 10 (svært positiv) fikk vi følgende svar: en deltaker skåret på åtte, to på ni og fire 

på ti poeng. 

En veisøker skrev dette i sin oppsummering på den kvalitative evalueringen:  

”Takker for all veiledning som har gjort meg bedre rustet til å takle jobbsituasjonen og gitt et godt 

verktøy til å jobbe for en best mulig tilværelse for pasientene. Dette har vært lærerikt, bedre for 

pasient og betjening. Et løft på avdelingen. Har vært en positiv tid som har lært oss masse. Vi har til 

og med fått bedre rutiner på avd. og fått enda mer fokus på brukerne. Er veldig fornøyd.” 

4 DISKUSJON OG ANBEFALINGER 

4.1 Diskusjon av resultater 

Pasientene i TESAM prosjektet ble kartlagt med tester som viser hyppighet av uro, utfordrende 

atferd og psykiske symptomer som CMAI og NPI-NH. Målinger med CMAI (Figur 1) og NPI-NH (Figur 

2) gir ikke identiske bilder av pasientenes tilstand fordi de måler forskjellige symptomer. NPI 

presenterer en mer generell oversikt over et bredt spektrum av tolv symptomer ved demens, mens 
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CMAI er en spesialskala som går i dybden av agitasjon og overlapper bare med fire av variablene fra 

NPI.  

Det var for få pasienter og deltakende personalet med i prosjektet til å styrke en kvantitativ analyse 

av dataene. Derfor viser oss resultatene av de kvantitative dataene bare en trend, men alle tester går 

i positiv retning. Det gir effektmålingene en viss styrke allikevel. 

Personalets belastning måles ved hvert enkelt symptom som pasienten skårer på i NPI-NH. 

Resultatene til pleiernes belastning (Figur 3) er ikke alltid parallelle med pasientens 

symptombelastning (Figur 2). At en pasient har bedring kan vises tidligere i pasientens enn 

personalets belastning. Noe man også har sett i andre sammenhenger. Man kan undre seg om det 

kan ha sammenheng med at et inntrykk en pasient gjør på personalet sitter lenge igjen og forandres 

ikke så lett – at pasienten settes i bås? Gjennom veiledningen ble dette tatt opp og dermed ble 

personalet raskere ”oppdatert”. Det kan ha bidratt til bedre trivsel hos personalet og mer adekvat 

tilnærming til pasienten som en effekt av veiledningen. TESAM har vist at selv om pasientene har 

mer utfordrende atferd i perioder, takler personalet det bedre på grunn av økt kunnskap, bedret 

planlegging, samarbeid og holdninger. De har blitt tryggere på hverandre og den tjenesten de gir. Når 

en oppsummerer de ulike faktorene i skjema for personsentrert omsorg (Figur7), ser man en gradvis 

bedring totalt sett, som en trend.  

Alle deltakerne i veiledningen var sterkt engasjerte. Noen ganger var det bare å la samtalen utvikle 

seg en stund før en tok til ordet og ledet gruppen tilbake til TID-modellens kolonneskjema (Vedlegg 

6). Før TESAM startet ble det avtalt klare rammebetingelser om struktur og metode for veiledningen 

(Vedlegg 5). TID modellen er nokså lik andre refleksjonsmodeller eller arbeidsmodeller som 

omsorgsyrkene bruker i sin arbeidsprosess, se vernepleierens arbeidsmodell. Ambulant team bruker 

TID modellen også i andre sammenheng hvor det skal drøftes et kasus. Erfaringer fra de forskjellige 

arenaene er veldig positive.  Modellen hjelper å få struktur på samtaler med forskjellige 

helseprofesjoner tilstede. Det bidrar til en mer objektiv evaluering og felles forståelse med utvikling 

av felles mål. I sammenheng med denne intervensjonen hadde man fokus på å lære bort denne 

modellen slik at personalet kunne ta i bruk denne modellen uten assistanse fra 

spesialisthelsetjenesten i framtiden. 

De statistiske tallene fra den kvantitative evalueringen i TESAM viser en positiv trend. Resultater fra 

bare en avdeling med sju pleiere i veiledning og sju pasienter er et for lite materiale for å kunne gi 

statistisk styrke og dermed statistisk pålitelige svar. Derfor er TESAM blitt evaluert med en kvalitativ 

spørreundersøkelse som gav en positiv trend. Det ideelle ville ha vært å evaluere prosjektet med et 

fokusgruppeintervju som man dessverre ikke hadde mulighet til. Ledelsen og personalet ønsker en 

fortsettelse av veiledning via VK. Dette styrker ytterligere en positiv evaluering av prosjektet (Vedlegg 

9). 

4.2 Videreføring av resultatene 

Det har vært en viktig erfaring og ett skritt i riktig retning i tider da Alderspsykiatrisk avdeling på SI – 

Reinsvoll har fått reduserte driftsmidler og utvidelse av ambulant team ikke kunne prioriteres. Det 

alderspsykiatriske ambulante teamet ble siden september 2011 integrert inn i et stort 
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samhandlingsprosjekt (SamAks) mellom Avdeling for alderspsykiatri i SI og 25 kommuner i Oppland 

og Hedmark fylke.35  

Kompetanseutvikling og samarbeid  

 9 spesialsykepleiere i SamAks, en klinisk vernepleier og en spesialist i psykiatri skal kommunisere 

med hverandre via VK.36  

 Fra januar 2012 startes et sykehjemsforum for leger som jobber på de SamAks-inkluderte 

sykehjemmene, som skal bli en ukentlig møteplass hvor spesialist i psykiatri skal være tilgjengelig 

hver tirsdag mellom kl 14.00 og 15.30.  Legene, som ønsker å være med, kobler seg opp fra sin 

arbeidsplass fra sin mobile VK eller nærmeste tilgjengelige standard VK37 til et virtuelt møterom 

uten å melde seg på. Hver annen uke skal en spesialist i geriatri være med på disse møtene.38  

 Veiledningen på JORS videreføres hver 6. uke, med SI – Reinsvoll som ansvarlig tilbyder.  

 Veiledning tilbys andre SamAks – kommuner, der man har behov for dette. 

 JORS bør videreutvikle flere muligheter med bruk av VK. 39 JORS har i prosjektperioden vært i 

samarbeid med Sunnaas (Sunnaasmodellen). Modellen er en telemedisinsk tjeneste, etablert i 

samarbeid med NST, der man bruker VK i pasientoppfølging på flere områder. JORS har flere 

pasienter som følges opp av Sunnaas og har i prosjektperioden kunnet delta på samarbeidsmøter 

omkring disse pasientene via VK, istedenfor å reise til Sunnaas for å få informasjon og opplæring 

om sine pasienter.40 

 Kommunen bør vurdere igangsetting av flere kompetanse- og pasientbehandlingstilbud i 

samarbeid med sine ansvarlige HF i 2012.41 

TESAM er en velegnet metode i samhandling mellom nivåene i helsetjenesten og en vesentlig faktor 

for fornuftig bruk av ressursene så vel økonomisk som kunnskapsmessig og kan med fordel bli 

implementert ved andre HF og kommuner som har ambulante tilbud eller skal etablere dem, både ift 

demensomsorg og andre fagområder. Modellen kan da også sees i sammenheng med direkte 

pasientbehandling i tillegg til veiledning av personale. 

Erfaring fra ambulante tjenester med hjelp av VK kan sammenfattes til følgende motto:  

”Fleksible tjenester og flyt av kunnskap istedenfor flytting av pasienter og fagfolk.” 

 

                                                      
35

 Totalt er det 49 kommuner i begge fylker 
36

 Alle får en mobil VK med ekstra høytalere, kamera og mikrofon for å kunne bruke utstyret også til 
veiledningsmøter med flere av sykehjemmets personale til stede. 
37

 Tilbud som Norsk helsenett SF i samarbeid med Viju, rammeavtaleleverandøren for helsesektoren vil komme 
med i nær fremtid.  
38

 Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer 
39

 I prosjektperioden har man brukt VK til undervisning fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, som 
er villig til å bidra med flere kompetansetilbud via VK. 
40

 Bach et al,. 2008, 2009, 2010, Driveklepp et al,. 2007 
41

 Vestre Viken HF er Jevnakers hovedsykehus innenfor somatikk 
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6 VEDLEGG 

Vedlegg 1 – Definisjon telemedisin 

Definisjon 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". Telemedisin er også et vesentlig innsatsområde i Helsedirektoratets tiltaksplan om 

elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren. 
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Vedlegg 2 - Samarbeidspartnere 

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.  

Sykehuset Innlandet HF - Reinsvoll sykehus 

Her finnes ulike tilbud innen psykiatrisk behandling, knyttet til fagdivisjonen Psykisk helsevern. 

Tjenester (behandlingstilbud) - sykehuset har 3 enheter: 

Avdeling for Akutt- og korttidspsykiatri:  

 akuttpostene 1A og 1F (øyeblikkelig hjelp)  

 post 1B allmennpsykiatrisk post hvor de fleste pasientene er overført fra post 1A og som har 

spesialisert seg på bipolare lidelser 

 post 1C som yter intermediærtjenester til bl.a. pasienter med personlighetsforstyrrelser og 

spiseforstyrrelser. 

 post 1D er en lukket intermediærpost, med pasienter som i hovedsak rekrutteres fra fylkets to 

akuttposter.  

Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering:  

 post 3A (sikkerhetsposten) som gir tilbud til sinnslidende som trenger spesiell oppfølging pga. 

voldelig og utagerende atferd.  

 Post 3B gir tilbud til unge pasienter med førstegangspsykoser  

 Åpen langtidspost, 3 C, er en utrednings- og behandlingspost for kronisk psykotiske pasienter  

Avdeling for Alderspsykiatri:  

 Post 2A er en korttidsavdeling for observasjon, vurdering og behandling av alderspsykiatriske 

pasienter med hovedvekt på depresjon og angst, differansialdiagnostiske utfordringer i 

grenseoppgang somatikk/psykiatri og depresjon/demens.  

 Avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet: 

 Avdelingen har tre enheter ved Sørlihaugen på Reinsvoll 

 

SI startet derfor våren 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 
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kompetansemiljøer, til pasientkonsultasjoner, til tverrfaglige møter og til oppfølging av pasienter og 

pårørende hjemme.   

26. november 2008 besluttet Styret i SI at det i SI skal legges til rette for omfattende anvendelse av 

telemedisin og VK i tråd med de muligheter som moderne teknologi åpner for. På kort sikt ber styret 

om at slik teknologi implementeres der hvor det kan gi bedre ressursanvendelse (Jfr styresak SI, 075 

2008). 

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 spesialist Oskar Sommer, vernepleier Ingeborg Klundby og 

prosjektrådgiver SI, Marit Dammen. 

Jevnaker kommune 

I Jevnaker vil de involverte parter være JORS, samt fastleger med hjemmeboende alderspsykiatriske 

pasienter. Enhet for pleie og omsorg består av institusjon, hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte 

tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Enheten har eget kjøkken, vaskeri og 

fellestjenester som tilsynslege, vaktmester, administrativt personale osv. 

JORS som institusjon består av:  

En somatisk avdeling med 18 plasser (hvorav inntil to plasser for lindrende behandling), en 

demensavdeling med 18 plasser og en skjermet avdeling med 8 plasser. Det er til sammen ca. 44 

årsverk, fordelt på ca. 88 personer i turnus, tilknyttet de tre langtidsavdelingene. Korttidsavdelingen 

som også ligger under hjemmebaserte tjenester ved JORS har 10-11 plasser.  

Jevnaker har vært representert av Resultat og enhetsleder JORS, Cecilie P. Øyen, Avdelingssykepleier 

Astrid Westby, sykepleier Trude Lyngstad og ”ad hoc deltaker” kommunelege Bjarne Oure.  

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). 

http://www.telemed.no/
http://www.telemed.no/home.77933.no.html
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NST som nasjonalt forsknings- og kompetansesenter innen telemedisin, skal samle, produsere og 

formidle kunnskap om telemedisinske tjenester, både nasjonalt og internasjonalt.  

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 inngått rammeavtale med Helse Sør-Øst ift telemedisinske konsulenttjenester i perioden 

2009-2011. De har også vært representert i arbeidsgruppe 2 (tjenesteinnhold) ved NGLMS det siste 

året og er godt kjent med planer og diskusjoner i hovedprosjekt. De har også bistått arbeidsgruppen 

med å arrangere en studietur til andre DMS i Nord – Norge for å få innspill til utviklingen i Nord – 

Gudbrandsdalen.  

NST har vært ansvarlig for prosjektledelsen og representert ved Bodil Bach, rådgiver e-Helse og 

telemedisin, Helse Sør-Øst frem til 10. oktober 2011. Fra 10. oktober har Tromsø Telemedicine 

Consult ved Bodil Bach overtatt dette ansvaret.  

Tromsø Telemedicine Consult 

Tromsø Telemedicine Consult, et konsulentselskap innen telemedisin og e-helse som ble innviet den i 

februar 2011. Men selv om det er et nytt selskap, så innehar selskapet mange års erfaring innen 

feltet eHelse og telemedisin.  TTC ledes av Steinar Pedersen og har to ansatte som har deltatt i 

oppbygging og etablering av NST fra begynnelsen.  

Ideen om å skape NST ble presentert i 1992. Steinar var den første ansatte og da han forlot sin stilling 

i 2009 hadde senteret økt til om lag 110 ansatte. NST har siden den gang skapt 7 spinnoff selskap, 

basert på NSTs aktivitet, hvor TTC er det 7. 

TTC bidrar i følgende områder: 

 Analyser av muligheter for organisasjoner 

 Strategi – og handlingsplanprosesser 

 Implementeringsprosesser 

 Endrings- og tilpasningsprosesser 

 Drift og support 

 

TTC har samarbeidsavtale med NST og kontrakt med dem ift sluttfasen av prosjektet og representert 

av sin nyansatte seniorådgiver Bodil Bach. 
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NAV 

NAV består av den statlige arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunenes sosialtjenester 

som inngår i felles lokale kontorer. Innen 2010 skal alle norske kommuner ha etablert et lokalt NAV - 

kontor. Tanken er at brukerne skal møte et integrert kontor, der de ulike ansatte jobber sammen for 

å finne de beste løsningene for den det gjelder.  

Et tett og godt samarbeid mellom NAV og helsetjenestene både i kommune og HF, er av svært stor 

betydning i rehabilitering. Rehabilitering er definert som: ”En tidsavgrenset, planlagt prosess, hvor 

flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best 

mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet” (St.meld 21, 

1998 – 1999). Rehabilitering handler altså om langt mer enn helsetjenester. Det er viktig å 

samarbeide om et helhetlig, individuelt tilpasset opplegg hvor brukerens mål og totale livssituasjon 

skal ivaretas. 

Hjelpemiddelsentralene er (HMS)er en del av NAV og er et kompetansesenter som skal kunne gi hjelp 

til utredning, utprøving, tilpasning av bolig og utlevering av hjelpemidler. Alle behov må gjennom det 

formelle systemet i NAV med søknader, bytteskjema, melding om reparasjon, etc. Før et 

hjelpemiddel kan leveres ut skal det være et vedtak, eller ha vært gjennom saksbehandling.  

Samarbeidet med NAV i dette prosjektet har vært gjennom utlån av NAV-studio for gjennomføring av 

møter før JORS etablerte eget studio. Men fro fremtiden kan samarbeidet med bruk av VK øke 

gjennom andre fagområder, som for eksempel samarbeid om pasientoppfølging via Sunnaas – 

modellen (Bach et al, Driveklepp et al). 

Norsk Helsenett SF 

Virksomheten Norsk Helsenett AS 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.  

I formålsparagrafen for Norsk Helsenett SF står det: 

 Norsk Helsenett SF 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. 

 Norsk Helsenett SF skal 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. 

 Foretaket skal sørge for nødvendig samordning av infrastrukturtjenestene i helsesektoren og 

understøtte god kommunikasjon mellom aktørene i helsetjenesten. Disse tjenestene Norsk 

Helsenett SF er pålagt å utføre skal ivareta viktige hensyn av allmenn økonomisk betydning og på 

varig basis, jf. EØS-avtalens regler om statstøtte. 
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 Selskapet har et ikke-økonomisk formål, og har ikke til hensikt å gå med overskudd i større 

utstrekning enn nødvendig for å sikre en forsvarlig drift. 

Norsk Helsenett var involvert i oppgradering i nettverk i NG og tilknytning til videotjenesten i Norsk 

Helsenett i prosjektperioden.  

Sykehuspartner 

Sykehuspartner (SP) er en egen virksomhet i HSØ, som er felles tjenesteleverandør for alle 

helseforetakene, samt det regionale helseforetaket i helseregionen.  

SP oppdrag er å samordne og administrere støttetjenester og systemer innen IKT, HR (lønn og 

personal), innkjøp og logistikk, samt utviklere og levere fremtidsrettede og effektive løsninger og 

tjenester ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med fag- og teknologikompetanse. 

Hovedkontoret for SP ligger i Drammen med underavdelinger i Grimstad, Porsgrunn, Tønsberg og 

Oslo og det er nær 800 ansatte i virksomheten. 

 SP IKT er totalleverandør av IKT tjenester med en tjenesteportefølje som omfatter brukerstøtte, drift 

av utstyr, nettverk, applikasjoner, elektronisk pasientjoutnal, prosjektstyring og rådgivning. Det 

overordnede målet med en felles IKT-organisasjon er å benytte IKT som et sentralt virkemiddel for å 

oppnå produktutvikling, bedre effektivitet og kvalitet på tjenestene. Alle bestillinger av IKT tjenester 

fra helseforetakene skal gå gjennom SP IKT. 
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Vedlegg 3 – Styringsgruppe 

Styringsgruppe ble etablert i april 2010 og har bestått av: 

 Birger Lillesveen, leder, Alderspsykiatrisk forskningssenter, SI - Sanderud 

 Susan Juell, leder Alderspsykiatrisk avdeling SI - Reinsvoll 

 Ellen Rygh, medisinskfaglig rådgiver, NST 

 Cecilie P. Øyen, resultatenhetsleder JORS, Jevnaker kommune 

 Oskar Sommer, MD PhD, spesialist i psykiatri, FPL, SI - Reinsvoll 

 Bodil Bach, rådgiver eHelse og telemedisin, PPL, NST 
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Vedlegg 4 – Prosjektgruppe 

Prosjektgruppen ble etablert i juni 2010 og har bestått av: 

 Oskar Sommer, MD PhD, spesialist i psykiatri, FPL, SI (alderspsykiatrisk ambulant team) 

 Bodil Bach, rådgiver, PPL, NST 

 Ingeborg Klundby, vernepleier SI (alderspsykiatrisk ambulant team) 

 Trude Lyngstad, sykepleier JORS, Jevnaker kommune 

 Astrid Westby, leder, JORS, Jevnaker kommune 

 Marit Dammen, prosjektrådgiver, SI 

 Senad Rebac, teknisk support, NST  
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Vedlegg 5 – Workshop 

 

PROSJEKT - WORKSHOP 

Telemedisin i samarbeid mellom alderspsykiatrisk avdeling og sykehjem - TESAM  

TID: MANDAG 20. SEPTEMBER KL. 11.00-15.00 

STED: JORS, Omsorgsstua og møterom med videokonferanse 

Målgruppen er prosjektdeltakere, ansatte på JORS og andre aktuelle samarbeidspartnere i Jevnaker 

kommune.  

Program (Omsorgsstua) 

Kl. 1100-1200 Velkommen og presentasjon av deltakere og prosjektet 

 v/Bodil Bach, prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin og Dr. Oskar 

Sommer, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF-Reinsvoll 

   Kl. 1200-1210 Pausestrekk og noko å bite i? 

   Kl. 1210-1240 Demens og kommunikasjon 

   v/ Dr. Oskar Sommer, prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF-Reinsvoll 

Kl. 1240-1310 Veiledningsgrupper   

v/Dr. Oskar Sommer og vernepleier Ingeborg Klundby, Sykehuset Innlandet HF- Reinsvoll 

   Kl. 1310-1325 Pausestrekk og noko å bite i? 

Kl. 1325-1350 Behandlingslinjer   

v/ Oskar Sommer, Ingeborg Klundby, Sykehuset Innlandet HF- Reinsvoll  

(Møterom med videokonferanse) 

Kl. 1350-1450 Bruk av videokonferanse – hva er det og hvordan gjør vi det?  

v/ Bodil Bach, teknisk ansvarlig Senad Rebac, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 

   Kl. 1450-1500 Oppsummering  

http://www.jevnaker.kommune.no/
http://www.sykehuset-innlandet.no/index
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PROSJEKT - WORKSHOP 

Telemedisin i samarbeid mellom alderspsykiatrisk avdeling og sykehjem - TESAM  

 
TID: FREDAG 24. SEPTEMBER KL.11.00-15.00 

STED: JORS, Omsorgsstua og Møterom med videokonferanse 

Målgruppen er prosjektdeltakere, ansatte på JORS og andre aktuelle samarbeidspartnere i Jevnaker 

kommune.  

 

Program (Omsorgsstua) 

Kl. 1100-1200 Velkommen og presentasjon av deltakere og prosjektet 

   v/Bodil Bach, prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin og Dr. Oskar Sommer,  

   prosjektleder, Sykehuset Innlandet HF-Reinsvoll 

   Kl. 1200-1210 Pausestrekk og noko å bite i? 

   Kl. 1210-1240 Presentasjon av TID - prosjektet (Veiledningsmetodikk) 

   v/Bjørn Lichtwarck, Fastlege Mo i Rana (tilknyttet prosjekt Alderspsykiatrisk Forskningssenter SI)  

   Kl. 1240-1310 Veiledningsgrupper 

   v/Oskar Sommer og vernepleier Ingeborg Klundby, Sykehuset Innlandet HF- Reinsvoll 

   Kl. 1310-1325 Pausestrekk og noko å bite i? 

   Kl. 1325-1355 Behandlingslinjer  

   v/Oskar Sommer og Ingeborg Klundby  

(Møterom med videokonferanse) 

Kl. 1355-1450 Bruk av videokonferanse – hva er det og hvordan gjør vi det? v/ Bodil Bach, Senad 

Rebac, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 

    Kl. 1450-1500 Oppsummering  

http://www.jevnaker.kommune.no/
http://www.sykehuset-innlandet.no/index
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Vedlegg 6 - Brukermanual VK 

 

Baksiden av manual 

Telefonnummeret til JORS sin kodek er: 900042 (Helsenett) 

De som vil ha videokonferanse med oss kan ringe dette nummeret hvis de selv er på Helsenettet.  

Hvis de er på vanlig IP eller ISDN, må vi ringe dem. 

IP – nummer kan for eksempel se ut slik: 192.255.255.80 og ringes direkte. 

ISDN – nummer: 0 + nummer for å ringe ISDN ut på video (For eksempel 073556681). 

Telefon – nummer: 3 + nummer for å ringe ISDN ut på telefon (kun audio til telefon eller mobil). (For 

eksempel 398486180). 

For påmelding til videokonferanse – undervisning i regi av Nasjonalt senter for samhandling og 

telemedisin: 

 Kan bestilles via www.helsekompetanse.no  

 Bruk deres elektronisk påmeldingsskjema og meld på eget studio. Når sending starter – vær klar i 

studio og alle blir oppkoblet automatisk. 

 For evt. hjelp under konferansen ring Senad Rebac (i Tromsø): 95238081 

For bestilling av flerpartskonferanse(flere enn to studio):  
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 Norsk helsenetts videotjeneste (e-post til kundesenter@nhn.no  eller direkte på telefon 

02017) 

Hvis det blir kontaktproblemer under konferansen ringer også Norsk Helsenett. 

For hjelp: 

 Anne Synnøve Sørli tlf: internnr.: 911 eller 45606733 

 Fagansvarlig JORS, Superbruker videokonferanseutstyr 

 Jostein Dahl tlf: 901, Superbruker videokonferanseutstyr 

 Norsk helsenetts videotjeneste 02017 

VISNING AV POWERPOINT ELLER ANNET VED BRUK AV EGEN PC 

 Slå på kodek og TV 

 Tilkoble kabel fra kodek til PC 

 Slå på PC 

 Trykk på ”Bytt til PC” på fjernkontrollen 

 Hvis det ikke kommer bilde: Trykk fn + f4 på PC 

 Hvis det fremdeles ikke er bilde: velg ”Presentasjon”  

 på fjernkontrollen, velg PC 

 For å velge visningsbilde på TV trykk ”Layoutknappen”  

 på fjernkontrollen og velg ønsket visning 
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Vedlegg 7 - Evalueringsskjema 

Dette skjemaet skal fylles ut ved avslutning av hver VK-sending på JORS, sammen med 

mottakerstudioer som har deltatt i sendingen. Vi håper dere kan sette av noen få minutter til 

besvarelsen! 

1a) Dato for møtet 

1b) Møtets varighet 

0,5 timer 

1 timer 

1,5 timer 

2,0 timer 

Mer enn 2 timer 

1c) Studio(er) hos mottaker(e) 

1d) Antall deltakere i studio på JORS 

1-3 

3-6 

6-9 

Flere enn 9 

1e) Antall deltakere i mottakerstudio(er) 

1-3 

3-6 

6-9 

Flere enn 9 

2a) Hvilken type møte var dette? 

Administrativt 
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Pasientrelatert 

Undervisning/veiledning 

Annet 

2b) Hvis pasientrelatert - hvilket formål? 

Inntaksmøte 

Utskrivningsmøte 

Pasientoppfølging  

Annet 

3 Hvordan booket du videokonferanserom og møtetidspunkt? 

Kun via Outlook 

Kun via telefon til resepsjon 

 

4a) Hvilke erfaringer har dere ift å planlegge møtet? 

Gode 

Middels 

Dårlige 

4b) Hvilke erfaringer har dere med å gjennomføre møtet? 

Gode 

Middels 

Dårlige 

5a) Hvis dere ikke brukte videokonferanse, hvordan ville dere gjennomført møtet? 

Reise 

Telefon 
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Skriftlig kommunikasjon 

Annet 

5b) Hvis dere ville ha reist, hvor mange ville reist fra JORS? 

1 

2 

3 

Flere 

Ingen 

5 b) Hvis dere ville reist, hvor mange ville reist fra mottaker(ne) 

1 

2 

3 

Flere 

Ingen 

5c) Hvis dere hadde reist, hvor lang reisetid hadde dere brukt? 

1-3 timer 

3-6 timer 

6-9 timer 

Mer enn 9 timer 

6a) Hva fungerte bra med videokonferansemøtet? 

6b) Hva fungerte dårlig med videokonferansemøtet? 

7 Hvordan vil du vurdere videokonferanse som et alternativ til andre alternativer i dette tilfellet? 

Tusen takk for at du besvarte disse spørsmålene, det vil være til stor hjelp når vi skal videreutvikle 

våre tjenester på dette feltet! 
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Vedlegg 8 – Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 

GJESTEFORELESNING 

KIRSTI HOTVEDT 

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR ALDRING OG HELSE 

 

”Etablering og drift av pårørendeskole – med videokonferanse som  en ressurs i arbeidet” 

TIDSPUNKT: 22. MARS 2011 KL. 11.30-13.00 

ÅSTED: MØTEROM MED VIDEOKONFERANSE, JORS 

MÅLGRUPPE: HELSEPERSONELL, JEVNAKER KOMMUNE 

Kirsti Hotvedt er off. godkjent sykepleier (1987) med videreutdanning i administrasjon og ledelse og tar 
en mastergrad ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg. Hun har erfaring fra en rekke 
prosjekter i demensomsorgen og fra organisering og kvalitetssikring av frivillig arbeid ved virksomheter i 
regi av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, blant annet leder for Pårørendeskolen i Oslo og prosjektleder for 
Telemedisinsk overføring av Pårørendeskolen i samarbeid med NST, Universitetssykehuset i Nord-Norge. 
Fra 2007 er hun ansatt som prosjektleder ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og har 
ledet utviklingsprogrammet i Demensplan 2015: Tilbud til pårørende – pårørendeskoler og 
samtalegrupper.        

Om Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 

Kompetansesenteret er plassert to steder; Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk og  

Psykiatrien i Vestfold HF, begge i Helse Sør-Øst RHF. Senteret har en enhetlig faglig ledelse og har en 

tilknytning til Universitetet i Oslo gjennom plasseringen i den geriatriske universitetsenheten ved 

Medisinsk klinikk ved at professoratet i alderspsykiatri er knyttet til senteret 

kompetansesenterets oppgaver er  

 å drive forskning og utviklingsarbeid for å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet til klienter 
og pårørende  

 å tilby rådgivning og veiledning til kommune- og spesialisthelsetjeneste i forbindelse med 
utprøvning av nye modeller for behandling og omsorg  

 å tilby undervisning, kurs og konferanser  

 å utvikle lærebøker, fagrapporter og studiemateriale 
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Vedlegg 9 – TID – skjema 

Refleksjonsmodell  dato…….
Aktuell 

situasjon -

fakta

Tanker Følelser Verdier 

(etisk-

juridisk)

Handlings-

alternativer / 

tiltak

Evaluering 

v. neste 

møte
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Vedlegg 10 – Markedsføring 

 Nasjonale og internasjonale besøk på NST i Tromsø 

 Telemedisinpresentasjoner i 2010/2011 (Nasjonalt kontaktnettverk til PPL) 

 Demensdagene 2010 i Oslo (i regi av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, OUS) 

 Alderspsykiatrisk forskningsnettverk på Gardermoen i november 2010 (i regi av Nasjonalt 

kompetansesenter for aldring og helse) 

 2. Omsorgsforskningskonferansen på Gjøvik september 2010 (i regi av HiG)  

 Dialogkonferanse Nord Gudbrandsdalen Lokalmedisinske senter 13. april 2011  

 KLINIKT Lillehammer 2011 (http://konferanser.hil.no/konferanser/klinikt_2011/presentasjoner ) 

 Posterpresentasjon ved International Psychogeriatric Association Congress i 2012 - resultatene 

av prosjektevalueringen var ikke klare i år. 

 Norsk poster på Kompetanse- og samhandlingskonferansen på Hamar 2011 

 For studenter på videreutdanning i Aldring og eldreomsorg på HiH, Campus Elverum høsten 2011 

 Rehabiliteringskonferansen Lillestrøm 2011  

 Forum for sykehjemsmedisin, Lillehammer 2011 

 AEPG (Europeisk alderspsykiatrisk forening) i Porto ifm et forskermøte for å etablere et europeisk 

VK-forskningsprosjekt innen alderspsykiatri 

 Prosjektpresentasjon i FOs fagbladet 2011  

 ”Møteplass om tema pasientforløp som starter og slutter i pasientens hjem” i regi av NST og 

InnoMed i Tromsø (http://www.innomed.no/nb/moteplasser/2012/01/26/pasientforlop-som-

starter-og-slutter-i-pasientens- ) 26.01.2012 

 Norsk poster leveres til Alderspsykiatrikonferansen 2012 i Bergen 

 Artikkel i tidsskriftet ”D&A” (Demens & Alderspsykiatri) er under utforming  

 Dataene fra kartlegging skal publiseres i Tidsskrift for Den norske legeforening og Journal of 

Neurosciences in Rural Practice i 2012.  

 Jevnaker kommunes nettside: http://www.jevnaker.kommune.no /  

 Sykehuset Innlandet HF: http://www.sykehuset-innlandet.no   

 NSTs nettside: www.telemed.no  

 Telemedisin Arena, Facebook:  http://www.facebook.com/telemedisinarena  

 Aldring og helses hjemmesider har en artikkel om prosjektet på www.demensinfo.no  

 Fagforbundets fagblad for helsepersonell i kommunetjenesten har en artikkel som skal trykkes 

om prosjektet. 

 Avisa Hadeland og Ringsaker blad, september 2010  

 Fagbladet, finnes på Internett 4/2011: 

http://www.fagbladet.no/helse_og_sosial/article5559879.ece  

  

http://konferanser.hil.no/konferanser/klinikt_2011/presentasjoner
http://www.innomed.no/nb/moteplasser/2012/01/26/pasientforlop-som-starter-og-slutter-i-pasientens-
http://www.innomed.no/nb/moteplasser/2012/01/26/pasientforlop-som-starter-og-slutter-i-pasientens-
http://www.jevnaker.kommune.no/
http://www.sykehuset-innlandet.no/
http://www.telemed.no/
http://www.facebook.com/telemedisinarena
http://www.demensinfo.no/
http://www.fagbladet.no/helse_og_sosial/article5559879.ece
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Vedlegg 11 – Rammebetingelser – veiledning 
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Vedlegg 12 - Effekter av TESAM 
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