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Bakgrunn

• Stadig økning pasienter med 
sårproblematikk

• Sykepleiedrevet sårpoliklinikk 2014

• Bemannet for 500 konsultasjoner årlig

• Juli 2017- juli 2018: 935 konsultasjoner



Mål

• Redusere pågangen på sårpoliklinikken 
uten å redusere kvaliteten på 
behandlingstilbudet

• Redusere bruk av pasienttransport

• Redusere påkjenningen for pasientene i 
forhold til reise og ventetid på sykehus

• Øke kompetansen i kommuene

• Helseøkonomi



Pilotprosjekt – 2 intervensjoner

Namsos, Bindal og Overhalla kommune

1. Sårseminar

2. Telemedisin – Skype for business som verktøy 
i pasientbehandling



Midler

• Innovasjonsmidler fra Senter for 
virksomhetsstøtte og utvikling (SVU) til 
planlegging og utvikling

• Avslag på søknad om innovasjonsmidler fra 
HMN til gjennomføring 



EQS prosedyre

• Klare retningslinjer

• Samtykkeerklæring må endres opp mot 
prosjektet



Forarbeid telemedisin

• Nasjonalt senter for e-helseforskning, Tromsø:

be om bistand fra St. Olav/NTNU

• Rådgivning i HNT



Forarbeid telemedisin fort.

• Lite kjennskap til bruk av Skype for business 
som verktøy i pasientbehandling

• Spørsmål rundt sikkerhet – hvor lagres 
informasjon??

• Diskusjon rundt databehandleravtale og 
personvernkonsekvens vurdering (DPIA) i 
forbindelse med telekommunikasjon

• Samtykkeerklæring

• Faglig støtte fra IT-sjef 



Personvernkonsekvens vurdering 
(DPIA)

• …behandling vil ikke medføre en høy risiko for 
fysiske personers rettigheter og friheter, heller 
ingen for vernet av personopplysninger.

(personvernforordningen artikkel 35 nr. 1)

• Klinisk relevant informasjon som kommer 
frem under Skype konsultasjonen skal lagres i 
pasientjournalen. Ingen pasientrelatert 
informasjon skal brukes i forskning.



Databehandleravtale

• …… «personopplysninger skal ikke behandles 
på en annen måte enn det som er skriftlig 
avtalt med den behandlingsansvarlige».

(personvernforordningen artikkel 28 nr. 3)

• Veiledning av kommunehelsetjenesten



Samtykkeskjema

• Ligger som vedlegg i EQS-prosedyren

• Tilpasse innhold til pilotprosjektet



PASIENT

FASTLEGE

SÅRPOLIKLINIKK

FØR UNDER ETTER

Kompetanseheving og behandlingsforbedring av sår – samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten

SYKEPL. TJEN

HENVISNING    VURDERING        INNKALLING          KONTROLL           UTREDNING          BEHANDLING      BOOKE TIME HJEMMEBESØK    KOMMUNISERE DOKUMENTERE

KIRURG/ORTOPED



Ønske for framtiden:

En mer omfattende prosedyre på 

Skype for Business som videokonsultasjon i 
pasientbehandlingen!



Takk for meg!


