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Videokommunikasjon mellom ambulanse,
primærhelsetjeneste og sykehus.
Infrastruktur for samarbeid.



I prosjekt digital samhandling har SI
oppnådd:
■ Gode tekniske løsninger med god bildekvalitet
■ Stemmestyrt-applikasjon
■ Ambulansearbeider har begge armer fri
■ Kryptert helsenett
■ Mulighet for lydlogg
■ Trepartssamarbeid: ambulanse, sykehuslege og legevaktslege.
■ Kommunikasjon til vaktmobil eller stor videoskjerm på legevakt eller

sykehus.
■ Eksempler på bedre behadling av pas med sterke smerter, bedre

behandling av hjerneslag og mindre behov for lang transport av
multisyke.

■ Gode tekniske løsninger for poliklinisk 3mnd-kontroll på hjemsted av pas
med hoftebrudd og gjennomgått hjerneslag

■ Svært god brukertilfredshet



■ Samfunnet drar i økende grad nytte av moderne
kommunikasjonsverktøy.

■ Tiden er moden for at pasientene utenfor sykehus skal
få direkte nytte av moderne kommunikasjonsteknologi
ved at helsearbeidere i større grad jobber i team.

■ En god prosedyre er ikke det samme som god
pasientbehandling.

■ Påstand: Videokummunikasjon kan gi
■ 1) barn med skader kan få bedre prehospital

behandling med større regularitet
■ 2) hjerneslagspasienter kan med større presisjon

sendes til riktig behandlingssted



Enklere metoder muliggjør tidligere oppstart av behandling.

Flere ambulansestasjoner har lite antall oppdrag, men lang vei til sykehus



teleGuidence ultralyd



Unødvendige ambulansetransporter
er et helseproblem

- Belastende for pasienten
- Forurensende for naturen
- Dyrt for samfunnet
- Demotiverende for fagfolk
- Reduserer beredskap



Krav til god telemedisin
■ Behov for god båndbredde

■ Det trengs ressurser til programmering,
configurering, installasjon, opplæring, brukerstøtte
osv

■ Prehospitalt personell må få samhandle med
spesialister/personer med etterspurt kompetanse

■ Det må være kryptert nett

■ Lydlogg kan være et krav fra myndigheter og en
trygghet for helsearbeideren

■ Det kreves mye mer enn bare en videoapp

■ Ledelsesmessig fokus og tålmodighet



Because time is brain in stroke care, the speed with which a
patient with large vessel occlusion is transferred to a
thrombectomy-capable centre determines outcome.

However, in contrast to inhospital delays, prehospital delays are
unchanged despite substantial efforts in quality improvement.

Generally, undertreatment of stroke is most pronounced in rural
regions.101 In the thrombectomy era, this treatment gap widens
because thrombectomy-capable centres are located almost
exclusively in metropolitan centres.101 Telemedicine might
attenuate such urban–rural disparities.92

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474442220301022?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474442220301022?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474442220301022?via%3Dihub




God hjerneslagsbehandling

Hjerneslagsbehandling blir mer avansert og spesialisert
Riktig behandling kan gi svært godt resultat.
Diffuse symptomer, spes fra bakre skallegrop og høyre hemisfære.
Det er viktig at transporten er så effektiv som mulig, trombefisking og
trombolyse er tidskritiske prosedyrer.
Pasienten må transporteres til riktig sted.
Logistikk er avgjørende viktig, men kompleks.



Nature 2017

the analgesic quality and occurrence of adverse events were compared
between telemedically-supported paramedics (July- December, 2014)
and a historical control group (conventional on-scene EMS physicians;
January-March, 2014).

No severe adverse events occurred in either group. Clinically relevant
pain reduction was achieved in both groups.

Thus, the concept of remote physician-based telemedically-delegated
analgesia by paramedics is effective compared to analgesia by on-scene
EMS physicians and safe.
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Oppsummert forskning viser
■ Smarttelefoner kan brukes til diagnose og

beslutningsstøtte mellom behandlende leger i
akutte situasjoner

■ Reduksjon i bruk av ambulansehelikopter

■ Reduksjon i behov for innleggelser i
universitetssykehus

■ Høyere nivå på behandling på små sykehus ved
videokonsultasjon med universitetssykehus

■ Lettere å beholde leger i utkantstrøk når leger kan
konsultere kolleger på sykehus



Påstand om telemedisin i
ambulansetjenesten og
akuttmedisin

■ Telemedisin vil bidra til at:
1. Ledere vil la personell med lavere

kompetansenivå gjøre mer avanserte tiltak
2. Bedre hjerneslagsbehandling
3. Bedre prehospital smertelindring
2. Man tar beslutninger på et bedre grunnlag
3. Flere pas kan bli i nærområdet uten

innleggelse i sykehus







7 år og leggbrudd 90 min fra
sykehus
■ Ikke samme tilbud til befolkningen

■ Gutt knekker leggbein i alpinbakke 90 min fra sykehus

■ Pas får sterke smertestillende i nesa av trinn 3
ambulansearbeider

■ Ambulansearbeider konsulterer spesialist på sykehus

■ Slalåmstøvel tas av og brudd dras på plass

■ Leggbrudd spjelkes og gutten tas til sykehus i ambulanse

■ Luftambulanse er ikke nødvendig


