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Innledning 
Å skaffe seg videokonferanseutstyr (VK) som kan brukes til møter, 

samhandling og undervisning er for mange en investering som på sikt kan 

spare kostnader og tid. I tillegg kan man få tilgang til informasjon og 

ressurser som ellers ville vært vanskelig tilgjengelig. 

En forutsetning for å få et godt VK-rom (studio) og et system som oppleves 
bra for brukere er en skikkelig installasjon og godt vedlikehold. I tillegg må 
brukere av studioet ha fått opplæring i bruk, eller ha tilgang til noen som 
kan betjene systemet. 
 
I helsevesenet har man brukt videokonferanse i mange år, og det er 

kommet opp mange flotte studio som ofte blir brukt. NST ønsker med 

dette å informere om de erfaringene som vi har gjort gjennom over 10 år 

med bruk og organisering av VK-tjenester i helsevesenet. Både tekniske og 

organisatoriske aspekter blir diskutert. 
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Omfanget – Hva vi ikke sier, og hva vi sier noe om 
I dag finnes det mange alternative teknologier for å opprette en 

videokonferanse. Det er flere årsaker til dette. Noen av disse er:  

- Konkurranse og markedskrefter 

- Oppkjøp av teknologi mellom store firma 

- Utviklingen av datakraft i datamaskiner 

- Nye komprimeringsstandarder 

- Utbredelse og utvikling av nettbrett, smarttelefoner og smart-

TV-er 

- Forbedring og utvidelse av infrastruktur som gir bedre 

tilgjengelig båndbredde 

- Integrering av VK-klient i nettlesere og andre programmer 

- Sky og streaming-tjenester blir generelt mer vanlig 

- Bedrifters eksisterende integrerte intranettjenester styrer hva 

man kan velge 

Etter mange år med videokonferanse er diskuterer man fortsatt hva som 

blir standarden og hva som er det beste valget for fremtiden. 

Vi vil her først og fremst beskrive flere aspekter med utgangspunkt i VK-

systemer med sin egen hardware og som bruker 

kommunikasjonsstandarden SIP/H.323 over IP. Systemene som her har 

fokus, er typisk installert i møterom for 5-15 personer. 

Mye av informasjonen som gis her vil likevel også gjelde for annen VK da 

mange av prinsippene vil gjelde for alle typer systemer. Eksempler på andre 

systemer er f.eks. programvareklienter til datamaskiner (Eks.: Skype, 

Facetime, MS Lync, Cisco Jabber) eller andre installasjoner som store 

auditoriumssystemer eller personlige skrivebordsystemer.  
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Forutsetningene – Det selvsagte som må huskes 
VK er et avansert samhandlingsverktøy. At det tekniske virker er en 

forutsetning, men dette er bare en del av det som skal til for å bruke VK 

effektivt. Det er noen veldig viktige organisatoriske forutsetninger som må 

være på plass: 

 Etterspørsel: Personene i de organisasjoner som skal samhandle, 

ser nødvendigheten og har et reelt behov for å bruke VK som 

verktøy i sitt arbeid. Dette må selvfølgelig også gjelde den andre 

siden man skal samhandle med. 

  

 Anledning: Det må være satt av tid for VK (samtidig) for alle 

partene i arbeidstiden. Dette krever god planlegging og etablering 

av gode rutiner. 

 

 Opplæring og øving: Systemene er allsidige. For å utnytte 

mulighetene trengs det opplæring og trening. Spesielt for de som 

bruker systemene lite. 

 

 Support: VK-systemer som feiler er kompliserte og tidkrevende å 

fikse. Man må ha teknisk support som kan drifte systemene. 

En mangel på ett av punktene vil føre til at samhandling over VK ikke vil 

fungere godt. Dessverre er det ganske vanlig at noen av punktene ikke er 

på plass, da alle er resurskrevende. Da er det tilfeldigheter eller ekstra 

entusiastiske personer som gjør at noen få får en viss gevinst av 

samhandlingsverktøyet. Denne problemstillingen er kanskje en viktig årsak 

til at videokonferanse ikke «har tatt av» i enhver bedrift og at det er 

varierende resultater og erfaringer. 
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Drift og support – ikke glem dette 
En av de store utfordringene ved telemedisin er drift og support. Selv om 

man har etablert gode lokale rutiner for å holde IKT-teknologi i drift og 

oppdatert, blir det fort en utfordring når teknologien som innføres skal 

brukes til samhandling på tvers med andre sine systemer.   

Ved innføring av telemedisin må derfor de respektive IKT-avdelinger og 

personell som skal drive support være med både på implementering av 

tjeneste og planlegging av hvordan man skal håndtere tjenesten i drift. 

Enn typisk feil er at man antar at dette er på plass. Man tror at å innføre ny 

teknologi automatisk blir ivaretatt av teknikere. I noen tilfeller er dette 

riktig, i andre ikke. Dette må avklares grundig. 

Videokonferanse genererer en mengde ekstra tekniske utfordringer i nettet 

som f.eks. sikkerhet og belastning. I tillegg må man regne med at 

supportbehovet vil øke. Det kan også være at deler av infrastrukturen og 

systemene i nettet allerede er tilpasset et spesifikt system. Alt dette vil 

spille inn på hvilket system man velger og hvordan det skal driftes. 

Levetid 
Videokonferanse kan sies å være en mellomting mellom et audio/video-

produkt og en datamaskin, da det er teknologi som den kombinerer. Begge 

deler er i rivende utvikling, og månedlig foregår det betydelige 

forandringer, forbedringer og prisendringer. 

Dette betyr at en VK-enhet blir fort gammel. Etter ca. 4-7 år vil et studio 

være så gammelt at det sannsynligvis vil være problemer med å koble opp 

mot nye studio. Holder man den innebygde programvaren (firmware) 

oppdatert, vil man imidlertid øke levetiden. 
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Andre investeringer 
De større H323/SIP-baserte VK-systemene er ofte tilknyttet tjenester som 

gjør at man får større utbytte av sin VK-enhet. Dette kan være mulighet for 

flerpartsoppkobling, opptak eller at man får registrert sitt system slik at det 

får en SIP-adresse som er enkelt å ringe for andre med H323/SIP-baserte 

VK-systemer. 

Dette er tjenester som man vanligvis leier, da det krever tunge 

investeringer for å ha slike selv. Dette er en kostnad en må vurdere om 

man vil ta når man skal etablere VK tjeneste. Leverandører av VK-systemer 

kan som regel tilby slike tjenester. Det skal nevnes at H.323-studio kan 

kontakte hverandre direkte via IP-adresser, uten noen andre tjenester, 

men dette er ikke vanlig oppsett i dag. 

Infrastruktur – den store NB! 
Kvaliteten på infrastrukturen som videokonferanse kommuniserer med har 

direkte sammenheng med kvaliteten man opplever på videokonferansen. 

Har man ikke gode linjer er det umulig å få god kvalitet på videokonferanse. 

Videokonferanse er i en særstilling når det gjelder krav til infrastrukturen 

da det knapt finnes noen annen teknologi som setter tøffere krav til 

datanettverk. 

Denne problemstillingen fører dessverre i medisinske prosjekter ofte til et 

paradoks. Der man har god bruk for videokonferanse har man ofte dårlig 

infrastruktur. Dette er det heller ingen lett måte å fikse teknisk: Mangler 

infrastrukturen, kan man ikke ha videokonferanse, og man må istedenfor 

satse på andre gode telemedisinske tjenester. 

Det er svært viktig å sjekke teknisk infrastruktur før man går i gang med å 

planlegge en videokonferansetjeneste. At andre datastrømmer over nett 

fungerer bra, eller ISP (Internet Service Provider) sin garanti for 
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båndbredde, er ikke nødvendigvis en garanti for at man får høy kvalitet på 

videokonferanse. 

Hvorfor det er slik, er det veldig sammensatte årsaker til, som beskrevet i 

punktene under. 

Stabiliteten på forbindelsen – et usikkert spørsmål 
I datanett er det vanlig at tilgjengelig båndbredde varierer etter hvor stor 

tilfeldig annen trafikk det er til enhver tid. Det kan være små 

opphold/brudd i forbindelsen også. Alt dette er ting som vi vanligvis ikke 

merker når vi sender en epost eller surfer på nett. For videokonferanse er 

det annerledes. 

I videokonferanse tåler man brudd eller varierende båndbredde i 

forbindelsen dårlig. Dette fordi man ikke kan bufre data (slik man kan når 

man ser et videoopptak online). Man har ikke tid til å sende ødelagte data 

på nytt fordi man ikke kan vente på data i en sanntidskommunikasjon. 

Figuren under viser problemstillingen med varierende båndbredde der man 

i det røde området mister videokonferansedata som resultat av 

kvalitetsproblemer og/eller brudd i forbindelsen. 

Tid

Båndbredde

Ønsket båndbredde

 

Har man dårlig stabilitet på forbindelsen vil man dermed få 

kvalitetsproblemer eller miste forbindelsen til tross for at den 

gjennomsnittlige båndbredden er god. For trådløsnett som WiFi eller 
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mobilnett vil dette problemet være større fordi tilfeldige hindringer kan 

påvirke den radiobaserte forbindelsen, dette spesielt om VK-enheten er 

mobil som f.eks. ett nettbrett, mobiltelefon eller laptop. 

Quality of Service – det vi ønsker oss 
Det Internett mangler er Quality of Service (QoS) –kvalitetskontroll på 

forbindelsen. Hadde man hatt QoS kunne man vite hva kvaliteten på 

forbindelsen ville være før man koblet opp. Da man lagde internettet var 

det for liten datakapasitet i nettverksutstyr til at QoS lot seg gjennomføre. 

Internett har derfor ingen styring på hvilken kvalitet man får på en 

forbindelse, man gjør ganske enkelt det beste man kan ut av det man har 

av ressurser i øyeblikket. 

 

 

 

Dette betyr at det fortsatt kun er statistiske målinger over tid som kan gi en 

pekepinn på hva man kan forvente av kvalitet. Uansett hvor god teknikeren 

er, blir det for han/henne umulig å garantere kvaliteten. En enkelt test eller 

to gir heller ingen garanti for at man får samme resultat under den viktige 

konferansen. 

Internett er med andre ord faktisk en ganske usikker kanal for å overføre 

store mengder sanntidsdata, som er kommunikasjon som ikke kan 

mellomlagres, forsinkes eller re-transmitteres ved feil.  

Denne usikkerheten blir mindre jo bedre infrastrukturene blir, men den blir 

større jo større datamengder man overfører. Etter hvert som oppløsningen 

på bildene har blitt større, har også datamengden det. Man har derfor stort 
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sett den samme usikkerheten på oppkoblingene som før, men forskjellen er 

at når alt virker, så er kvaliteten på bildene mye bedre. 

Norsk Helsenett og VK 
Alternativet til det usikre Internettet er å ha et lokalt nett der man har god 

kontroll på kvaliteten. I Norge har vi Helsenettet som gir oss denne 

muligheten. Helsenettets videonett, er tilpasset spesielt for video. Dette gir 

en mye bedre statistikk på kvaliteten på forbindelsen mellom de VK-studio 

som er i dette nettet enn mellom tilfeldige studio over Internett. I tillegg er 

tjenester som nummeroppslag, flerpartskonferanse og opptak integrerte 

tjenester i dette nettet. I dag er flere hundre VK-enheter allerede tilknyttet 

dette nettet. Det er derfor mange kommuner og helseinstitusjoner som har 

mulighet for VK med svært god kvalitet seg imellom i Norge. 

Hastighet på forbindelsen – den halve sannheten 
Når man i dagligtale (og i reklame) snakker om hastighet på en 

dataforbindelse refereres det som oftest til nedlastingshastigheten. Det vil 

si den hastigheten man får når man laster ned en video eller fil fra 

internett. Ved vanlig surfing på nettet er dette den viktigste parameteren, 

siden man vanligvis kun sender små mengder data opp til nettet (søkeord, 

klikke på en lenke, osv.).  Mange nett er derfor konstruert slik at de har høy 

kapasitet på nedlasting, men lav hastighet på opplasting. Dette er såkalt 

asymmetriske nett. Et eksempel er ADSL. 

Igjen utgjør kommunikasjonen mellom VK-systemer et unntak fordi man i 

denne sammenhengen har behov for å laste opp like store mengder data 

som man mottar. Dette betyr at man må sjekke opplastingshastighet 

spesielt. 
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Internet

 

Forsinkelse 
I noen tilfeller er båndbredden og stabiliteten grei, men alle data bruker 

lang tid gjennom nettet. Dette kan skje i mange slags nett, men er spesielt 

kjent fra satellittoverføring. Dette kan man se og høre om man følger en 

satellittoverføring på tv, det tar lang tid fra spørsmålet blir stilt til 

reporteren svarer. På en slik forbindelse er det vanskelig å ha en normal 

samtale.  

International Telecommunication Union (ITU) har publisert en anbefaling 

(ITU G.114) som evaluerer effekten av forsinkelse fra når noe blir sagt til 

det blir hørt:  
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Figur 1: Fra ITU G.114 

Vi ser at ved ca. 200 ms forsinkelse, vil brukeropplevelsen brått begynne å 

gå nedover. 

Ved en satellittforbindelse har man en minimum forsinkelse på ca. 240 ms. 

Dette betyr at man tåler veldig lite andre forsinkelser i nettet før man får 

en dårlig brukeropplevelse. Man vil kunne nå avsidesliggende områder med 

internett, men satellittforbindelse er dårlig egnet for videokonferanse, da 

den i beste fall gir ca. 240 ms forsinkelse. 

Brannmur – sikkerhet for en pris 
Brannmurer er satt opp til å filtrere data, og har regler for type data og 

hvilke porter i nettet som skal åpnes. Et H323 videokonferansesystem 

krever at en mengde porter i nettet er åpne, og svekker dermed 

sikkerheten i et nett. I enkelte bedriftsnett krever det derfor særbehandling 
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av videokonferansesystemer om man skal få VK-kommunikasjon til å flyte 

fritt i nettet og til/fra internett. 

Feil oppsatte brannmurer eller korrupte brannmurer kan gi svært 

merkelige resultat når man prøver å ha videokonferanse. Samtaler kan 

fungere fint mot noen systemer, mens mot andre blir det problemer. Man 

kan oppleve at man har toveis lyd, men bare får video fra den ene siden. 

Man kan oppleve at tester som ping eller web-tilgang fungerer, mens 

oppkobling av samtale ikke er mulig. Kobling via andre systemer, som for 

eksempel en nettverksbro, kan gjøre at man kommer rundt problemet, 

men også provosere frem problemer fordi da kan brannmuren reagere 

forskjellig. 

Systemene blir dermed ikke «plug-and-play», og det krever ekstra innsats 

for å få dem til å virke. Dette er en barriere som kan være svært 

tidkrevende å komme forbi og som kan kreve en stor innsats av IKT-

ansvarlige. 

 

I mange tilfeller velger man å sette opp systemene utenfor det vanlige 

bedriftsnettet, noe som kan være et godt alternativ om man ikke har 

avansert integrasjon med andre systemer. I helsevesenet har vi ofte 

muligheten for å bruke Norsk Helsenett sitt videonett som er tilpasset 

videokommunikasjon spesielt. 
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Sikkerhet – kontroll av den frie flyten av 

informasjon 
Et avansert samhandlingsverktøy som en VK-enhet er, setter 

informasjonssikkerheten på dagsordenen veldig fort. Det er en mengde 

aspekter, både tekniske og ikke-tekniske, som gjør at sikkerheten blir 

utfordret. 

Vi skal se på de vanligste spørsmålene, men det anbefales å sette opp en 

risikoanalyse for kartlegge trusler, konsekvenser og tiltak i den tjenesten 

som man planlegger. 

- Avlytting av samtale. Det er svært lite sannsynlig at noen avlytter 

en samtale mellom videokonferanseenheter ved å bryte seg inn i 

datanettverket. Dette fordi det krever målrettet nettverkstilgang til 

nettverkutstyr eller videokonferanseenhet for å kunne koble seg 

inn i samtalen. For noen har dette likevel vært sett på som en 

alvorlig trussel, og man har derfor mulighet for automatisk sterk 

kryptering av samtalen på de fleste større 

videokonferansesystemer. 

 

- Automatisk svar (autosvar). Et VK-system kan svare på en samtale 

av seg selv uten at noen til stede, hvis den er satt opp til dette. 

Fordelen med dette er at selv om møtedeltagere på den andre 

siden er forsinket, får man likevel svar. Ulempen er at da er det 

ingen som kontrollerer hvem som setter opp samtalen. 

 

- Sterke passord. Som mange andre typer nettverksutstyr kan man 

også fjernadministrere VK-enheter. Dette kan gjøres via web-

grensesnitt eller via andre protokoller som SSH (Secure Shell). Har 

man logget seg inn i VK-enheten via disse metodene kan man 

potensielt få full kontroll på VK-enheten, både for å sette opp 
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samtale og for å konfigurere. Det er derfor svært viktig at man 

setter sterke adgangspassord for nettadministrasjon, spesielt om 

VK-enheten står på det åpne internett. Dette er et av de punktene 

det har vært syndet mye mot da man bare har beholdt standard 

passord og dermed latt enheten stå helt åpen for alle på internett. 

 

- Skjerm og lyd er av, men VK-enheten er operativ. I noen VK-

anlegg er det mulig å slå av kun skjerm og lyd. Da kan 

videokonferanseenheten være i samtale, men man ser eller hører 

det ikke. Spesielt uheldig om autosvar i tillegg er på. 

 

- Opptaksutstyr kan være aktivt. Har noen av studioene som er med 

i konferansen opptaksutstyr kan alt bli tatt opp. Dette kan skje uten 

at alle eller noen vet om det. F.eks. ved at man glemmer å skru av 

opptak fra forrige konferanse. 

Kompatibilitet 

Andre teknologier 
H.323 VK er pr i dag lite kompatible med andre video-/lydprodukter. Det 

finnes likevel integrasjoner med noen systemer, som f.eks. Microsoft Lync, 

men dette krever avansert og målrettet tilpasning i nettverks- og 

datasystemer. Skype er f.eks. ikke kompatibel med H.323 VK.  

Mellom merker og modeller 
H.323 er en standard som definerer hvordan kommunikasjonen teknisk skal 

foregå. Dessverre viser det seg at forskjellige typer og merker VK ikke 

nødvendigvis alltid er 100 prosent kompatible med hverandre. Grunnene til 

dette kan være: 

- Tilfeldige feil (bugs) i programvare på VK-enhet. 
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- Uenighet eller forskjellig tolkning av standard. 

- Funksjoner som ikke er standardisert. 

Kombinasjoner som gjør risikoen større: 

- Nytt utstyr kobles mot gammelt. 

- Enheten har gammel eller forskjellig programvare fra den man 

kobler opp mot. 

- Man bruker avanserte funksjoner på tvers av merker. Dette kan 

være å sende to videostrømmer samtidig, eller ha en kryptert 

samtale. 

Vår erfaring er at disse problemene har blitt sjeldnere i de senere år og at 

vanlig, enkel bruk av VK som regel går greit, men man har ikke 100 prosent 

garanti. Problemer kan gi seg utslag i: 

- Uforklarlige brudd i forbindelsen. 

- Uforklarlige kvalitetsproblemer på bilde/lyd 

- Funksjoner som ikke fungerer. 

- Videokonferanseenheten låser seg og må omstartes. 

Vet man på forhånd hvilke studio man stort sett vil koble seg opp mot, kan 

det lønne seg å velge samme merke utstyr, hvis det er mulighet for det. 

Velger man annet merke, eller det allerede er en miks, bør man teste det 

nye utstyret mot de andre før man kjøper. Får man problemer, kan dette 

bety at man bør velge noe annet, eller at man må gjøre oppgraderinger på 

de andre studioene. Dette kan være enkle ting som for eksempel en 

programvareoppgradering av VK-enhet.  

Funksjoner og opsjoner 
De større VK-enhetene har som regel flere opsjoner som kan velges, selv 

innenfor samme modell. Noen av opsjonene krever tilleggsutstyr, mens 
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andre er låste funksjoner som man må betale ekstra for å få låst opp. Hva 

disse funksjonene er, varierer med ulike merker og modeller. Noen 

eksempler: 

- Mulighet for å sende PC-bilde 

- Ekstra båndbredde/hastighet 

- Mulighet for å vise bilder på to skjermer 

- Ekstra kvalitet på kamera 

- Mulighet for å koble opp flerpartskonferanse direkte fra VK-enhet 

- Mulighet for å bruke ISDN-linjer 

I tillegg har noen leverandører tilleggstjenester som: 

- Programvareoppgraderinger 

- Serviceavtaler som omfatter support 

- Serviceavtaler ved feil på enhet 

De fleste opsjoner og tilleggstjenester kan man betale for å låse opp, 

installere eller bestille senere om det viser seg at man har bruk for dem, 

men man bør likevel sjekke dette for enheten man har tenkt å kjøpe. Det 

kan være stor forskjell i pris på en enhet som ikke har tilleggstjenester eller 

opsjoner aktivert og en som har mange.  

Vi anbefaler at man i det miste sørger for at man har avtale om 

programvareoppgradering på plass. Noen merker har dette inkludert når 

man kjøper enheten, mens andre har dette som en opsjon. Ved 

programvareoppgraderinger vil man få færre problemer med oppkobling 

mot tilfeldige studio, og man kan også få nye funksjoner eller små 

tilrettelegginger som bedrer opplevelsen ved bruk av VK.  
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Tilleggsutstyr og integrering med annet utstyr 
Større VK-enheter gir mulighet for å koble til annet utstyr som for eksempel 

PC, videospillere eller dokumentkamera. For disse systemene kan man, 

kort sagt, som regel koble til en hvilken som helst videokilde eller lydkilde 

som følger de normale standarder. Er man usikker, bør man likevel teste 

før innkjøp. 

I rom der man kombinerer bruk av VK med vanlig møtevirksomhet ønsker 

man at slikt tilleggsutstyr skal kunne brukes uavhengig av VK. Man kan da 

bruke for eksempel en videospiller internt i møterommet, med VK-

enhetens skjerm som tv-skjerm. Fordelen med slike typer installasjon er at 

man sparer kostnader ved at man kan bruke det samme utstyret til flere 

ting.  

En mulighet er å bruke VK-utstyret som «multimediasenter», der alle 

visninger av møterommets video- og lydkilder styres nesten utelukkende av 

VK utstyret. Dette både når man er i VK-møter og når man har et vanlig 

møte. Denne bruken forutsetter at man er opplært i å bruke VK-utstyrets 

funksjoner som for eksempel kildevalg og bildelayout, selv om man bare vil 

ha et internt møte. For uerfarne brukere vil dette være en barriere og 

hindring som gjør bruken av møterommet tungvint og personavhengig.  

For rom der man har kombinert bruk, anbefaler vi generelt at 

installasjonen er slik at man ikke må skru på kontrollene til VK-utstyr for å 

få møterommets tilleggsutstyr til å virke i det daglige. Eksempler på 

fokusområder: 

1) Eksterne videokilder: Signalene skal ikke gå gjennom 

videokonferanseutstyret for å komme på skjerm eller projektor. 

Istedenfor splittes disse signalene på forhånd, slik at projektor og 

VK får hvert sitt signal.  
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2) Deling av projektor/skjerm: Ved installasjoner der den samme 

projektoren/skjermen brukes både til VK og til vanlig PC-tilkobling, 

er det viktig at det er veldig tydelig hvordan man skifter mellom 

disse to. Ved oppstart av projektor bør den være satt opp til alltid å 

velge PC som førstevalg. 

Priser 
Pris på H.323 VK har stor spennvidde. Som et eksempel kan man finne 

gratis H.323 programvare til PC, mens de aller største telepresence-

systemene koster flere hundre tusen kroner. Vårt inntrykk er at man 

vanligvis legger seg på 40 000,- (desktop-løsninger) til 350.000,- (større 

møterom). Tilleggsutstyr og montering kommer i tillegg. 

Prisene endrer seg dessuten fort ettersom det stadig kommer nye enheter 

på markedet. Det vil derfor bare være mulig å få oppdaterte priser ved å 

henvende seg til leverandører eller legge ut et anbud. 

Hvilken pris man ender opp med for sitt system avhenger derfor veldig av 

hvilke tekniske krav man har og hvilke opsjoner og serviceavtaler man 

ønsker seg. 

Krav til rom 
Å ha videokonferanse i et møterom gjør at man må ta hensyn til 

sitteplassering, lys og lyd. Vi nevner her de viktigste tingene man bør tenke 

på. 

Kameraplassering 
Kamera må plasseres i nærheten av skjerm, slik at man ser mot kamera når 

man ser på skjerm. Systemer som leveres med skjerm har som oftest ferdig 

montert kamera over skjerm.  
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Projektor 
For rom der man benytter projektor som for å vise bilde, vil vinkelen ofte 

bli for bratt hvis man plasserer kamera over eller under bildet. Vår erfaring 

her er at den beste løsningen er å plassere kamera på en av sidene av 

bildet. 

Lyd 
På VK skal man både sende og ta imot lyd. Dette gjør at det kan være 

utfordringer i forhold til høyttalere og mikrofoner for å få god kvalitet. 

Høyttalere 
Enkelte VK-systemer leveres med høyttalere. Ofte er disse plassert i rack 

eller skjerm som følger med. Disse systemene har som regel god lyd. 

Har man allerede et internt lydanlegg vil man som regel kunne koble opp 

VK til dette. Har man et system uten høyttalere i leveransen, kan man 

koble sin VK til standard PC-høyttalere, skjermhøyttalere, forsterkere eller 

annet lydanlegg. 

Nyere VK-systemer har stereoutganger, men svært ofte sendes lyd bare i 

mono fra andre studio, slik at man ikke får stereovirkning på 

mottakersiden. 

Mikrofon 

Bordmikrofon 

De fleste VK-systemer leveres med én eller flere mikrofoner som plasseres 

på bordet. Disse mikrofonene virker stort sett godt, men har den ulempen 

at det er lett å komme borti med papirer eller en støyende laptop-vifte.  

I noen rom velger man å flytte mikrofonen vekk fra bordet når VK- 

systemet ikke er i bruk, for å bli kvitt ledninger. En typisk forglemmelse er 
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at man ikke setter mikrofonen på plass før neste VK og man får en dårlig 

start på VK-møtet. 

Takmikrofon 

Man får kjøpt gode takmikrofoner som gjør at problemene med 

bordmikrofonene blir borte. Ulempen er at en projektor eller et lufteanlegg 

kan gjøre at både montering og støy blir et problem, noe som må vurderes 

før man kan montere dette. 

Mikrofon til foreleser 

I de tilfeller der noen skal forelese over VK vil man få best resultat om 

foreleser har en egen mikrofon. Har man et oppsett der foreleser kan 

bevege seg mye vil en trådløs bøylemikrofon gi det absolutt beste 

resultatet. Ulempen er at man må passe på at det trådløse utstyret har 

strøm. 

Plassering 

Mikrofonen kan ikke plasseres for nært høyttalere. Da vil man kunne få 

feedback på lyd. De fleste VK-systemene har funksjoner som skal forhindre 

dette, men kvaliteten på lyden går likevel kraftig ned. Hvor nært man kan 

plassere mikrofoner avhenger av hvor høy lyden er ut fra høyttalere og 

hvor sensitivt mikrofonene er stilt. Det er derfor ingen fast regel, men 

under installasjon må man teste og stille inn dette. 

Lys 
VK-systemer i dag har vanligvis ikke behov for ekstra lys utover vanlig 

møteromsbelysning. I enkelte rom kan riktig lys likevel være en utfordring. 

Noen tips: 

Prosjektor 
Projektor bør være så lyssterk at man ikke har behov for å senke 

møteromsbelysning for å ha god kontrast. Spesielt blir dette viktig om man 
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bruker projektor til å vise VK. Senker man lyset for mye kan det hende at 

VK-kameraet ikke greier å kompensere. 

Sol 
Sol som skinner gjennom vinduet kan ødelegge for VK-bildet. Man får 

mindre kontrast på bildet fra for eksempel en projektor. I tillegg vil 

lyssterke deler av rommet få kamera til å blende ned, slik at bildet man 

sender har en blanding av normalt og veldig mørke partier. Det er derfor 

viktig å ha gode blendegardiner slik at man kan kontrollere lyset selv om 

det er sol. 

Indirekte lys 
I noen rom vil lyset falle slik at man får få refleksjoner fra vegger og bord. 

Det meste av lyset kommer dermed rett ovenfra. Her kan man oppleve at 

man på VK-bildet får skygge under øynene. Dette kan man bedre med å 

flytte lyset, eller montere lamper, som lyser opp veggene mer.  

 



 

 

 

 

  



 

 

 


