
TIPS OG RÅD TIL VIDEOKONSULTASJONER: 
Enkelte praktiske/tekniske tips er basert på funksjonaliteten til Confrere og er ikke 
nødvendigvis overførbart til alle andre videokonsultasjonsløsninger.  
 
Skrevet av: Fastlege Lars R. Ødegaard, Åros legesenter 

Hvorfor implementere videokonsultasjon i din jobbhverdag 

• I disse dager, dvs ved økt smitterisiko, kan videokonsultasjoner være et av de 
viktigste smitteverntiltakene. 

• Det er betryggende for pasienten å se legen. Du kan gjøre observasjoner du ikke gjør 
over telefon. Ikke bare kan man vurdere f. eks pustemønster visuelt, men man får 
med seg annen nonverbal kommunikasjon. Mang en gang har jeg kunnet si “nå ser 
jeg at du ble lei deg”, eller “nå ser det ut som du ikke helt forstår”. 

• Videokonsultasjon gjør fastlegen tilgjengelig i ferier og i en travel hverdag. Jeg har 
hatt konsultasjon med pasienter på ferie, som passasjer i bil, på buss m.m. Min eldste 
pasient som bruker videokonsultasjon er over 80 år. 

• Bruk videokonsultasjon til å følge opp pasienter bedre enn det du har gjort, 
eksempelvis rask oppfølgingskonsultasjon etter oppstart av legemidler med tanke på 
evaluering av virkning og bivirkning. 

• Bruk video til å redusere legemiddelbruk inkludert antibiotika. Det kan oppleves 
tryggere å avvente sykdomsutvikling når man er lett tilgjengelig på video.  

• Oppfordre personal på boliger, sykehjem og i hjemmesykepleien til å hjelpe til der 
brukere ikke håndterer videokonsultasjon selv. Et godt eksempel der dette fungerer 
godt, er ved oppfølging av smertetilstander.  

 

Hvordan administrere videokonsultasjoner og hvordan få pasienter til å 
benytte løsningen 

• Videokonsultasjon fungerer fint til både fastsatte timer og til drop-in. Drop-in er særlig 
effektivt, man henter inn pasientene fortløpende uten “dødtid” i mellom.  

• Lag SMS standardtekster med informasjon om drop-in videokonsultasjon til angitte 
tider. På den måten kan sekretærene enkelt sende ut SMS-beskjeden ved 
henvendelser som ellers ville fylt opp legens innboks, og som er enklere å løse 
dersom man har direkte dialog med pasienten (erklæringer, beskjeder og forespørsler 
av ymse slag).  

• Heng opp informasjonsplakat, informer på facebook og nettside.  
• Sekretærer må være flinke til å informere om muligheten. La de logge inn og forsøke, 

viktig at de forstår prosessen og forstår at det er enkelt.  
• Send pasienter invitasjon til videokonsultasjon dersom du får inn blodprøvesvar, 

bildebeskrivelser eller annet som krever videre oppfølging.  
• Dersom man har timebestilling på nett, kan pasienter sette seg opp til 

videokonsultasjon selv, skrive “video” i kommentarfelt. 
• Rediger teksten i SMS som sendes ut som bekreftelse på time, sørg for at linken til 

innloggingssiden for videokonsultasjon fremgår av teksten. På den måten får 
pasienten linken uten at sekretær må informere om den. Samtidig får alle som 
bestiller time automatisk et lite hint om at videokonsultasjon også er mulighet 

 
 
 

 



Hvordan gjennomføre videokonsultasjon enklest og best mulig 

• Pasienten bruker fortrinnsvis smarttelefon. Som oftest plug-and-play samt at 
kameraet har god kvalitet. Kameraet kan “snus” dersom det er behov for høyere 
oppløsning ettersom kameraet på baksiden av de fleste telefoner har høyere 
oppløsning enn det på skjermsiden.  

• Bruk selv gjerne to skjermer. Dersom du ikke har dette, kan du gjerne bruke 
smarttelefon eller iPad (i alle fall med Confrere) som du setter opp ved siden av PC-
skjermen 

• Viktig å ha en viss tålmodighet, videokonsultasjon krever en viss tilvenning. Etter en 
del samtaler er min erfaring at kommunikasjon med bilde er betydelig mer behagelig 
enn telefon 

• Ikke bli stresset dersom du opplever tekniske utfordringer. I lengden vil du se at 
tekniske utfordringer kun skjer unntaksvis, og at de fleste samtalene vil foregå med 
høy oppløsning og god lyd.  

• Husk takster, feks 615 og 616. Tidstakst og spesialisttakst må huskes på.  

 

Hvordan optimalisere det medisinskfaglige utbyttet av 
videokonsultasjonen 

• Legg vekt på den gode anamnesen, lag deg eksempelvis relevante maler i journalen 
for ulike tilstander 

• Observer pasienten, det er en hel del informasjon å hente 
o Feber: (pas måler evt selv) 
o Puls: (pas måler evt selv, evt med pulsklokke) 
o Orientert for tid og sted. Fremstår rolig/engstelig/urolig 
o Stående/gående/sittende/liggende 
o Generell oppfattelse av AT: God/moderat redusert/dårlig 
o Fauces/tonsiller: Pasienten ser selv i halsen i speilet 
o Respirasjon: upåfallende/anstrengt/taledyspnoe 
o Hudfarge: normal hudfarge/blek/cyanotisk 
o Utslett: Utbredt/lokalisert/avblekbart 
o Pasienten demonstrerer hudturgor: normal/stående hudfolder 
o Kapillær refill tid: (pasienten eller foresatt utfører test i pannen, over brystben 

e.l.) 
o Hevelse (for eksempel ved leddsmerter) 
o Bevegelse: Får pasienten haken mot brystet? Vis pasienten bevegelser for 

test av ledd, be pasienten demonstrere foran kamera 
o Palpasjon: Kan utføres av pasienten selv, av foreldre eller av pleiepersonal 

(for eksempel hjemmesykepleier tilstede) 

 

 

 

 

 

 

 


