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Skype for Business

• Samhandlingsverktøy i Microsoft Office-pakken

• Alle Puls-brukere i HMN har egen bruker

• IKKE det samme som «vanlig» Skype (også kalt «consumer Skype»)

• «Consumer Skype» er ikke godkjent for bruk i HMN

• Skype for Business kjører i Hemits datasenter på Øya

• All kommunikasjon mellom brukere i HMN skjer kryptert og innenfor 
HMNs datanettverk



Bakgrunn

• Vært et behov i lengre tid for videokonsultasjon i pasientsamhandling

• Hemit iverksatte undersøkelser hvilke verktøy og teknologier som 
kunne fylle behovet.

• Skype for Business ble vurdert som det mest tilgjengelige og enkleste 
verktøy å benytte i starten

• ROS-analyse ble gjennomført og godkjent 2017

• Vi er rigget for å være med å løfte potensialet vi ser sammen med 
«sultne» fagmiljøer i HMN



Regional prosedyre

• Regional prosedyre godkjent i 
mars 2018

• Aldri førstegangskonsultasjon, kun 
oppfølging

• Samtykkeskjema

• Journalverdig informasjon må 
dokumenteres i EPJ



Bruksscenarioer som dekkes

Eksempler på type bruk som er dekket:

Behandler bruker Skype på Puls-
pc med headset og kamera

Pasient bruker Skype enten i 
nettleser på pc med lydutstyr og 
kamera, eller på mobil enhet 
(android / iOS)

Mellom 
behandler og 
pasient

Tverrfaglige 
møter uten 
pasient tilstede

Med pasient 
hos annet 
helsepersonell

Pasient

Pasient

Behandler

Behandler Fastlege

BehandlerHelsepersonell



Stegene

1. Opprette et Skype-møte med riktige 
innstillinger

2. Sjekke samtykke

3. Sende møtelenke til pasient

4. Pasient åpner denne i nettleser, 
laster ned plug-in og kommer inn i 
møte



Ting man må passe på

• Lyd og video må brukes, sistnevnte er en forutsetning for visuell 
identifikasjon

• Man må aktivere tilleggsfunksjoner i skypemøtet

• Ingen sensitiv informasjon i møteinnkallelse

• Påse at kun relevante personer er tilstede hos møtedeltaker

• Chat / direktemeldinger som inneholder sensitiv informasjon er 
ikke lov (logges på epostserver)

• Opptak av møtet er ikke lov



Begrensninger

• Pasienten har ingen egen pålogging, men logger seg på møtet som 
anonym bruker via nettleser / app

• Krever derfor visuell identifisering eller identifisering vha lokalt 
tilstedeværende helsepersonell

• Utfordring med brukerstøtte til pasient

• Pasienten ordner selv at lyd og kamera er riktig satt opp på sin side

• Dette er et område vi ser det er behov for løsninger på
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