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Begrepsavklaring: Dynamisk og online….

Dynamisk:  (motsatt: statisk)

• Dynamisk kompresjon (kollaps) av luftveiene…

• Bærerskap av MRSA er en dynamisk tilstand…

• Immobile pasienter skal ha dynamisk luftmadrass.

Bare en måte å si at vi kommuniserer direkte - NÅ -

to-veis     - på geografisk distanse  -

Å samhandle med andre helsepersonell på distanse 

har liten tradisjon  for sykepleiere  =  nye muligheter

Medisin er ikke bedre egnet til kollegial samhandling enn sykepleie



Når pasientene våre er kritisk syke trenger vi 
rask kommunikasjon

Akutt og Haster kommunikasjon = 

samtidskommunikasjon/ online kommunikasjon

God sykepleie  =  riktige beslutninger

Haster:  Raske endringer hos pasienten betyr

at vi har dårligere oversikt =

dårligere grunnlag for beslutninger



Så hvordan kan vi skaffe oss bedre 
beslutningsgrunnlag i haste situasjoner?  

Pasientdata i samtid = observasjon + overvåkingsdata + undersøkelsesdata

Samtids kommunikasjon = dialog + datainnsamling (bekreftelse)

Lagrede data EPJ = sykehistorie/ (kjernejournal)  til sammenligning

..å kunne dele data



Hva kan vi oppnå med Akutt kommunikasjon 
på distanse:

1. Tilgang til spesialisert kompetanse (+ logistikk)- uansett hvor.. 

2. Deling av data. Teknologien gjør data delbar og kommuniserbar

3. Omformet pasienttilbud basert på helsevesenets bruk av dynamiske 
online samhandling

4. «Back up» for den lokale helsearbeider – (les sykepleier på vakt):

- alltid tilgang på noen å samhandle med

- jobbe primært i den naturlige pasientveien – sekundært andre..

- få svar («second opinion»)når du trenger det

dynamisk online samhandling – i virtuelt team



MÅL:  akuttkompetanse like  
tilgjengelig i distriktet som i byen… 

Fra 2005: Videobasert akuttmedisinsk konferanse (VAKe)



Videobasert akuttmedisinsk 
konferanse (VAKe)

Tilgang på ønsket kompetanse i samtid

Lokalt helseteam
Spesialister



vurderer 





“Etter diskusjon i direktørmøtet, den 3.juli 
2013 har adm direktør i Helse Nord RHF 
besluttet…

•…..å planlegge innføring av VAKe 
(Videobasert akuttmedisinsk
konferanse) som gjennomgående
kommunikasjonsløsning i 
akuttberedskapen i alle helseforetak.”



Generere og dele kliniska data i samtid

Corpuls server

Pasient

Spesialist henter data  fra databasen i tilnærmet samtid-

tolker – beslutter/ rådgir

Vitaldatamonitorering + spesifikke med.us.:

Corpuls3



Eksempel på dynamisk online samhandling…

12

Allerede fått initial / 

trombolytisk behandling…

VK

Tale



Videokommunikasjon i samtid  for de akutt syke

To eksempler på å praktisere online dynamisk samhandling på i dag:

-Videokommunikasjon + datautveksling + us eks VAKe 

-Datadeling med samtidig tale/ (bilde) kommunikasjon eks Corpuls3

fra ambulansen

Andre situasjoner hvor direkte kommunikasjon er :

-Kommunikasjon fra vaktsykepleier på KAD senga

-Sykehjemmet  snakker med sin vaktlege / legevakt

-Spebarns VAKe

-Når kommunen pleier de terminale pasientene

-Legevakta snakker med sykehusets vaktpersonell

-Utskriving etter behandling..

Osv osv osv



Har sykepleiere bruk for dynamisk online samhandling?

Kan vi bedre pasient tilbudet gjennom:

- bedre samhandling

- tilgang på kollegial støtte, 

- tilgang på spesialister, 

- umiddelbar avtale pasientløp/ logistikk, 

- “back-up” på observasjon/ overvåking i uklare situasjoner

- kvalitetssikre egne beslutninger

- la annet helsepersonell snakke direkte med pasienten / 
pårørende ??

En ny verden av muligheter



KAD  større kompetansekrav
til sykepleiere…

Samhandlingsreformen «Rett behandling til rett tid på rett sted, 
gjennom et helhetlig, koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud» 

1. «KAD er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for 
behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av 
allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. Vi behandler 
pasientens avklarte diagnose. Tilbudet erstatter sykehusinnleggelse for 
pasienter som kan få et like godt tilbud på KAD som på sykehusene. 
KAD har leger og sykepleiere på vakt hele døgnet.» 
www.oslo.kommune

2. Bemanning i tilbudet

Namdalseid har styrket bemanningen av sykepleiere på bakgrunn av 
etableringen av KAD. Det vil være sykepleier tilstede hele døgnet, alle 
ukens dager, samt legevisitt hver virkedag. www.osen.kommune.no

http://www.oslo.kommune/
http://www.osen.kommune.no/


Videokonferanse og datadeling fra hver KAD seng

• Hva har vi på plass? 

Vi har god nok teknologi – vi må gjøre noen valg- vi 
må gjøre teknikken kompatibel.

• Hva må vi ordne opp i? 

Organisering. Ønske og vilje til å samarbeide. 

Samle Norge til ett IT rike.

Hvem trenger du å ha kontakt med for å utvide
kompetansen rundt dine pasienter?

Det vi enda ikke har gjort…..



Så…

Pasienter..

..som beveger seg på tvers av administrasjonsgrenser…

..som har flere sykdommer med behov for koordinering…

..med konisk sykdom med akutte forværring, behov for effektive
oppfølging..

..rask reaksjon ved kritiske endringer og “tidsvindu”…

= alle som jobber med haster pasienter

bør få

dynamisk online samhandling

som et av sine redskaper



+ dynamisk online samarbeid?
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