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Videokonsultasjon i fastlegepraksis

Janne Dugstad, Vitensenteret helse og teknologi



H E L S E H U B

Arrangører:



PROGRAM 

• Velkommen ved Janne Dugstad, Vitensenteret helse og teknologi

• Informasjon ved Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse

• Informasjon ved Kjartan Olafsson, IT-utvalget fastlegeforeningen

• Erfaringsdeling fra fastlege Lars R. Ødegaard, Åros legesenter

– spørsmål fra deltakere

• Erfaringer fra support til fastleger som nylig har startet med videokonsultasjon ved Svein 
Yngvar Willassen, Confrere

– spørsmål fra deltakere 

• Effektivt arbeid med videokommunikasjon ved Bodil Bach, Bbach / SMARTsam

• Avslutning og spørsmål til panelet ved Janne Dugstad
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SPØRSMÅL OG KOMMENTARER

• Gå inn på nettsiden www.sli.do

• Skriv inn koden #2873

• Du kan legge inn spørsmål og 
kommentarer før, under og etter 
webinaret

• Du kan «like» spørsmål som andre 
har stilt, da rates spørsmålet høyere
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sli.do%2F&data=02%7C01%7CJanne.Dugstad%40usn.no%7Ce6e956ac5f74474a095708d7ceac0ae8%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637205110633657331&sdata=ftzThm0Dv%2BHnKOCUxC%2FUdWPM4u5%2F0A6ccD0YUdJDEzQ%3D&reserved=0
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Petter.N.Hagen@usn.no
Mobil 915 16 919

www.facebook.com/vitensenteretUSN 

www.usn.no/vitensenteret

Bent.hakon.lauritzen@norwayhealthtech.com
Mobil 918 44 164

Janne.Dugstad@usn.no
Mobil 909 93 646

www.facebook.com/norwayhealthtech
www.norwayhealthtech.com

Kontaktpersoner



Spørsmål som kom inn via Sli.do

• Hei. Vi har som fastleger fått beskjed om at BankID skal deaktiveres. fra DnLF etter avklaringer med Norm for 
Informasjonssikkerhet

• Når hjemmesykepleien bidrar på møter med pasienten, har hjemmesykepleien samme programvare som fastlegen? For å 
kunne ha videosamtale?

• Hei, hvor lang blir en slik konsultasjon hvor pas. må ha pårørende/hhelsepersonell til å hjelpe med pålogging?
• Kan dere si litt om deres tanker om videokonsultasjoner for Lis1?
• Godt arbeid. . Kan man bruke mobilen til disse anbefalte løsninger? Den har jo kamera og mic allerede og kan stå ved sidenav

pc.
• Hvordan er gns brukttid på en videokonsultasjon vs vanlig konsultasjon?
• Kan dere komme med eksempler på hvor videokonsultasjon ikke er egnet/forsvarlig?
• Hvordan forventer du/dere at pasientene kommer til å bruke video kon når vi er "ferdige" med convid19?
• Betaler pas før eller etter e-konsultasjonen?
• Synes pas. det er problematisk å måtte betale egenandel (155kr) når det er de som er blitt invitert til samtalen? De er jo ikke 

vant til å måtte det ifm tlf
• Bra dere introduserer join/nhn for leger! Kommuner - sykehus bruker det per i dag.
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Noen linker fra foredraget til Bodil Helene Bach

• https://ehelse.no/aktuelt/korona-kom-i-gang-med-videokonsultasjon (Som Broch snakket om)

• https://www.nhn.no/video/video-for-ansatte-i-helsesektoren/ Videokonsultasjon i helsenett, 
som tilleggsløsning for samhandling

• Om virtuelle møterom i helsenett

– I et virtuelt møterom ringer alle deltakere samme nummer for å delta i møtet. Ingen 
begrensning på kapasitet for deltakere. Møterommene er låsbare, slik at de sikkert kan 
benyttes i møter med strenge personkrav, som innenfor helse. Join ringer via slike 
møterom for flerpartskonferanser. Behandlere i spesialisthelsetjenesten tar i bruk denne 
løsningen i disse dager.

– Bestill virtuelt møterom
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