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Hvorfor kan dere ikke følge 
meg opp hjemme på Skype?

videokonferanse, ryggmargsskade og trykksår, telemedisinsk trykksårpoliklinikk

I et pilotprosjekt ved Sunnaas sykehus HF ble syv pasienter med ryggmargsskade og trykksår 
fulgt opp hjemme via videokonferanse i stedet for å bli utsatt for lange transporter til syke-
husets poliklinikk. Dette ga pasientene en aktiv rolle, bidro til tett spesialisert og tverrfaglig 
oppfølging samt hyppig samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Artik-
kelen vil drøfte etiske aspekter og hvorvidt erfaringene kan overføres til andre helseområder 
som eldreomsorg og omsorg ved livets slutt.

Innledning
Spørsmålet kom fra en pasient på Sunnaas 
sykehus HF poliklinikk, og kan represen-
tere forventninger til helsetjenesten om å 
jobbe på nye måter. Videokonferanse er 
toveis lyd- og bildeforbindelse som kan 
brukes når flere parter skal kommunisere 
på tvers av geografisk avstand. I helsetje-
nesten må slik kommunikasjon krypteres 
for å sikre at sensitive opplysninger ikke 
kommer på avveie, noe som hovedsakelig 
kun har vært mulig i studio med fast mon-
tert spesialutstyr. I  dag kan programmer 
for PC med trådløst Internett ivareta da-
tasikkerheten, noe som gir nye muligheter 
for samhandling (1). Slik teknologi er i of-
fentlige dokumenter beskrevet som et vik-
tig virkemiddel for å bedre samhandlin-
gen mellom ulike nivåer i helsetjenesten 
(2). Regjeringen ønsker å styrke kompe-
tanse og tilbud innen palliativ omsorg, og 
undervisning via videokonferanse nevnes 

i forbindelse med opplæring av fagperso-
nell innen feltet (3).

I et videokonferansemøte kan flere be-
handlere møtes, og pasienten kan medvir-
ke i sin egen behandlingsprosess. Når man 
både ser og hører hverandre, skaper dette 
nærhet mellom mennesker på en annen 
måte enn når man snakker sammen i te-
lefon (4).

Artikkelen vil vise resultater og erfa-
ringer fra min studie knyttet til pilotpro-
sjektet Telemedisinsk trykksårpoliklinikk 
ved Sunnaas sykehus HF, hvor spesialist- 
og kommunehelsetjenesten samhandlet 
om trykksårbehandling i pasientens hjem 
via videokonferanse (5). Jeg vil også drøf-
te hvorvidt resultatene og erfaringene er 
generaliserbare og kan overføres til andre 
områder som for eksempel eldreomsorg 
og omsorg ved livets slutt.
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Mål og metode
Studiens mål var å beskrive muligheter og utfor-
dringer ved å tilby spesialistkonsultasjoner i pasien-
tens hjem via videokonferanse. Metodene har vært 
deltagende observasjon i skjermmøter, intervjuer og 
uformelle samtaler samt deltakelse i prosjektgrup-
pens møter. Jeg kjenner pasientgruppen godt fra kli-
nisk arbeid som ergoterapeut. Feltarbeidet inkluderer 
syv pasienter i seks kommuner i perioden november 
2012 til juli 2013. Studien ble gjort som et delprosjekt 
i Care@distance, et forskningsprosjekt om muligheter 
og begrensninger ved distribuerte hjemmetjenester 
hvor man studerte bruk av teknologi i hjemmetje-
nester rettet mot ulike brukergrupper, inklusive pa-
sienter med trykksår. Prosjektet ble finansiert av Nor-
ges forskningsråd.

Telemedisinsk trykksår - 
poliklinikk ved Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF er et spesialistsykehus i medi-
sinsk rehabilitering. Pasienter med ryggmargsskade er 
en av sykehusets diagnosegrupper, og disse pasientene 
følges opp i et livslangt perspektiv. Ryggmargsskade 
kan medføre nedsatt motorikk og sensibilitet neden-
for skadestedet, og mange blir avhengig av rullestol. 
Dette gir høy risiko for trykksår, spesielt på sitteknu-

ter og halebein. Pasienter med trykksår må ofte avlaste 
sårområdet ved å ligge til sengs, og de må snu seg eller 
bli snudd jevnlig. Langvarig sengeleie kan innebære 
betydelig redusert livskvalitet (6). Ryggmargsskade og 
trykksår krever spesialisert kompetanse, ofte utenfor 
den kunnskapen som hjemmesykepleiere vanligvis 
har. Pasientene kan derfor bli utsatt for lang transport 
til sårpoliklinikk eller hyppige og langvarige sykehus-
innleggelser. Sykehuset ønsket å styrke kunnskapen 
lokalt om deres særskilte behov, og å bidra til tett opp-
følging og kontinuitet i sårbehandlingen.

Sunnaas sykehus HF har lang erfaring med bruk 
av videokonferanser i pasientbehandling (1). Syv pa-
sienter ble rekruttert etter polikliniske konsultasjoner 
eller etter innleggelse i sykehuset, og det ble oppret-
tet samarbeid med hjemmetjenesten i seks kommu-
ner. Pasientene lånte PC og håndholdt web-kamera 
fra sykehuset (5). I  oppstartsfasen var det ukentlige 
skjermmøter på 45  minutter. Etter hvert ble tiden i 

snitt redusert til l5–20 minutter hver tredje eller fjerde 
uke. Møtene skjedde i sanntid, og det ble ikke gjort 
opptak. Aktiviteten ble dokumentert i elektronisk pa-
sientjournal ved sykehuset, og ved epikrise til fastlege 
og pasient. Hjemmesykepleierne dokumenterte i sine 
journalsystemer. I  tillegg fikk aktuelle fagpersoner i 
hjemmetjenesten tilbud om undervisning via video-
konferanse.

Resultater og erfaringer
I en tverrfaglig poliklinisk sårkonsultasjon på Sun-
naas er minst tre faggrupper involvert: lege, sårsyke-
pleier og ergoterapeut. Et fast sårteam med disse tre 
faggruppene hadde ansvaret for sårkonsultasjonene 
på skjerm. Kontinuitet blant hjemmesykepleierne var 
i tillegg viktig. Pasienten skulle medvirke aktivt, og 
helsepersonellet på begge steder skulle samhandle om 
sårbehandlingen. Det ble etablert en tredelt struktur 
på skjermmøtene, med innledning, trykksårkonsul-
tasjon og avslutning. Jeg vil videre beskrive de ulike 
delene.

Innledning
Skjermmøtene ble initiert av sårteamet ved sykehuset, 
som satte dagsorden og ledet møtet. De ringte til pa-
sienten til avtalt tid, og pasienten måtte godkjenne 

anropet. Skjermen på sykehuset viste da et begrenset 
område fra hjemmet, for eksempel pasienten i sengen 
eller vedkommendes ansikt. Det var ofte uklart hvem 
som ellers var til stede i rommet. Skjermbildet hos pa-
sienten viste sårteamet som satt rundt et bord foran 
kamera. Jeg plasserte meg i bakgrunnen, men likevel 
slik at jeg var synlig på pasientens skjerm. Legen inn-
ledet gjerne med en hilsen og litt småprat med pasien-
ten før det fortsatte slik:

 «Hvem har du hos deg, da?» spør legen, «skal vi 
presentere oss før vi starter? Her er vi den faste 
gjengen: sårsykepleier, ergoterapeut og lege pluss 
forskeren der bak.» Kameraet flyttes fra pasienten 
til en kvinne i hjemmesykepleiernes uniform 
som sier hva hun heter. «Deg kjenner vi jo», sier 
sårsykepleier. «Er dere flere?» Jo, det er en til som 
kommer fram og sier navnet sitt.

«Sunnaas sykehus HF har  
lang erfaring med bruk av videokonferanser  

i pasientbehandling.»
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Skjermmøter forutsetter kommunikative ferdigheter 
som sikrer at alle kommer til orde, spesielt når det er 
mange til stede. Dette er ferdigheter som utvikles over 
tid (4). Det var faste personer i sårteamet på sykehuset, 
men hos pasienten kunne det være fire–fem personer 
fra hjemmetjenesten som vekslet på å være til stede. 
Gjennom å småprate litt først og flytte kameraet slik 
at alle fikk hilst, ble man kjent med hverandre og fikk 
avklart hvilke roller og profesjoner som var represen-
tert. Dette erstattet et fysisk håndtrykk, og det var tid 
og rom for å spøke litt, spørre om ting de lurte på, eller 
kommentere hvordan det hadde gått siden sist. Kvali-
teten på samhandlingen kunne avhenge av pasientens 
dagsform eller om deltakerne var vant til å være på 
skjerm. Gjennom hyppige møter ble deltakerne godt 
kjent, og pasienter som var tilbakeholdne i begynnel-
sen, ble etter hvert mer aktive. Noen pasienter (og på-
rørende) ville helst ha en sosial prat først, mens andre 
ønsket å gå rett på sårkonsultasjonen.

Trykksårkonsultasjonen
Hjemmesykepleierne gjorde pasienten klar til sår-
konsultasjonen før sårteamet ringte. Trykksårene var 
ofte lokalisert til seteregionen eller halebenet, og for at 
såret skulle vises på skjermen måtte pasientene snues 
bort fra kamera og mikrofon. Kameraet var koblet til 
PC via ledning, og måtte flyttes slik at det fokuserte på 
sårområdet. Såret trådte frem på skjermen som et bil-
de i en ramme. Sårenes lokalisasjon innebar at intime 
kroppsområder kunne bli synlige, men ved å dekke til 

intimområdene og ved bevisst kamerafokus unngikk 
man å vise mer enn nødvendig.

Hjemmesykepleierne var delegert «hands-on»-
oppgaver som å vise, behandle og stelle såret. De 
skulle beskrive sårets tilstand, som for eksempel lukt, 
farge og sekresjon. De skulle også fortelle hvordan be-
handlingen hadde foregått siden sist. De kunne vise 
bandasjen til kamera for å illustrere sekretets farge og 
mengde:

 Lege: «Fokuser kameraet der, hvis dere greier å 
holde det rolig.»

 Hjemmesykepleier: «Hvis ikke madrassen beveger 
seg så skal vi greie det. Såret væsker en del.»

 Lege: «Hvor mye? Trekker det gjennom bandasjen, 
hvor ofte må dere bytte bandasje – flere ganger om 
dagen, hver dag?»

 Hjemmesykepleier: «Nei, vi bytter hver tredje dag.» 
(Hun viser bandasjen foran kameraet.)

 Lege og sårsykepleier konferer seg imellom: «Ja, den 
er gjennomtrukket, kanskje de bør bytte hver andre 
dag.»

I denne delen foregikk dialogen mellom fagpersone-
ne. Sårteamet så på skjermen, kommenterte og stilte 
spørsmål. Alle måtte benytte et språk som var presist 
og forklarende. Klokka ble brukt som markør når sår-
teamet ønsket at hjemmesykepleierne skulle sjekke et 
bestemt sted nøyere: «Hvis ryggraden er klokka 12, hva 
er det merket klokka 14?» Såret ble målt hver gang slik 
at endringer i dybde og utvendig areal ble dokumen-
tert. Bildekvaliteten var stort sett god slik at sårteamet 
kunne bedømme både såret og huden rundt for å gi 
råd om videre behandling.

Skjermmøter åpner for hyppigere kontakt med 
spesialisthelsetjenesten fordi det er mindre tidkreven-
de enn en poliklinikk hvor pasienten møter opp på 
sykehuset. Jevnlige møter medvirket til rask oppkla-
ring av eventuelle misforståelser, eller rask veiledning 
ved behov for endring av prosedyrer.

Sykehuset ønsket å styrke hjemmesykepleier-
nes kunnskap om trykksår ved ryggmargsskade, og 
skjermmøter åpner nye muligheter for læring. Usik-
kerhet eller lite kompetanse kan møtes direkte (7). 

Sårteamet forklarte grundig hvorfor de anbefalte for-
skjellige typer behandling, bandasjer og restriksjoner, 
slik at hjemmesykepleierne lærte hva de skulle se etter, 
og hvordan de kunne agere på endringer i sårtilhelin-
gen. Skjermmøter kunne bidra til at hjemmesykeplei-
erne tilstrebet kontinuitet i behandlingssammenheng 
fordi de syntes det var lærerikt, og de følte seg tryggere 
på at de gjorde de riktige tingene. De fikk diskutert og 
vurdert sine erfaringer og forslag der og da, sammen 
med pasienten slik at alle involverte hørte det sam-
me (5).

«Sykehuset ønsket å styrke  
hjemmesykepleiernes kunnskap om trykksår  

ved ryggmargsskade, og skjermmøter  
åpner nye muligheter for læring.»
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Avslutning
Resten av sårstellet tok hjemmesykepleierne etter at 
sendingen var avsluttet. Etter sårvurderingen ble ka-
meraet flyttet tilbake til pasientens ansikt, og den av-
sluttende delen begynte. Pasientene hadde som regel 
ikke kontakt med skjerm og høyttaler mens fagperso-
nene vurderte og diskuterte. Vurderingene ble derfor 
oppsummert før anbefalingene om, eller hvor lenge, 
pasientene kunne sitte oppe i rullestol. I denne disku-
sjonen var pasientene ofte aktivt med i diskusjonen. 
En kvinne ønsket å tilpasse sittingen til aktiviteter: 
«Fire timer er for lite når jeg skal ut. Kan jeg skeie ut 
litt? Eller blir det veldig feil?» Mens dialogen i sårkon-
sultasjonen var av medisinsk karakter, var ergotera-
peutens kompetanse om tekniske hjelpemidler viktig i 
avslutningen. I dette tilfellet kunne hun bidra med råd 

om hjelpemidler som ga kvinnen en mer aktiv hver-
dag uten å risikere forverring av såret. Det var tilfeller 
hvor pasientens frustrasjon og fortvilelse kom til ut-
trykk. Såreteamet måtte håndtere disse situasjonene 
sensitivt og kreativt for å finne løsninger som ivaretok 
medisinske anbefalinger, men som samtidig tok hen-
syn til den enkeltes situasjon.

Avslutningsvis ble det gjort avtale om nytt skjerm-
møte. I  noen tilfeller vurderte sårteamet at de ikke 
hadde fått nok informasjon, og ønsket pasienten inn 
til en poliklinisk konsultasjon eller en kort innleggel-
se i sykehuset.

Etiske refleksjoner ved  
bruk av videokonferanse i behandling
I utgangspunktet kan videokonferanse på bærbar PC 
settes opp hvor som helst hvor det er internettilgang, 
samtidig som personene eksponeres på en skjerm et 
annet geografisk sted enn der de oppholder seg. I sår-
konsultasjonene medførte sårenes lokalisering at 
intim områder kunne bli synlige på skjermen, og det 
ble tatt forholdsregler for å ivareta pasientens sårbar-
het. Kamerafokuset bidro til anonymisering av pasi-
enten fordi bare sårområdet ble synlig på skjermen. 
I  andre sammenhenger, som for eksempel innenfor 
psykisk helse eller omsorg ved livets slutt, kan det 
være samtalen og de opplysningene som kommer 
frem der, som er sensitivt. I en helsefaglig kontekst er 
det derfor nødvendig med sikre kommunikasjonslin-

jer, gjennomtenkte omgivelser og sensitivitet i forhold 
til hva som er målet med skjermmøtet, slik at krav til 
taushetsplikt, konfidensialitet og faglig forsvarlighet 
samt pasientens sårbarhet/verdighet ivaretas (8).

Oppsummering
Telemedisinsk trykksårpoliklinikk er implementert i 
Sunnaas sykehus HF. Sårprosjektet viste at det er mu-
lig for spesialist- og kommunehelsetjenesten å samar-
beide tett på avstand om en kompleks problemstilling. 
Møter på skjerm ga sårteamet mulighet til å følge opp 
pasienter med trykksår tett og systematisk samtidig 
som kunnskap ble overført til hjemmesykepleierne. 
Pasientene slapp å reise til poliklinikk for sårvurde-
ring, og kunne være hjemme i stedet for å ligge på 
sykehus. De fikk vite hvordan deres trykksår skulle 

stelles, og ble veiledet om forebygging av nye trykksår.
Erfaringene fra sårprosjektet kan overføres til an-

dre områder hvor det er hensiktsmessig å følge opp 
pasienter hjemme. Dette kan være omsorg ved livets 
slutt, ved langvarige/kroniske lidelser eller pasien-
ter med behov for komplekse helsetjenester. Sam-
handlingsreformen har gitt kommunene ansvar for 
mer sammensatte helsetjenester, og spesialisthelse-
tjenesten skal overføre kunnskap og kompetanse til 
lokale aktører (2). Det er i disse dokumentene lagt 
vekt på at den enkelte pasient/bruker skal medvir-
ke i avgjørelser som angår en selv. Videokonferanse 
kan være et verktøy som støtter opplæring, kunn-
skapsoppbygging og erfaringsutveksling, og kan gi 
pasienter og deres pårørende muligheten til å ha en 
mer aktiv rolle i medisinske avgjørelser/diskusjoner 
når det er hensiktsmessig å få behandling hjemme. 
Man kan tenke seg mer bruk av videokonferanse mel-
lom kommune- og spesialisthelsetjenesten, men det 
har sine utfordringer og krever god organisering, bru-
kervennlig utstyr og tilgang på teknisk personale som 
kan gi opplæring og støtte (1).
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