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• Innevånare: 129 806

• Ca 12% av Sveriges yta

• Östersund (62 601) 

• 1,3 % av befolkningen

• Stora avstånd

• Norrting

• Innevånare: 268 465

• Ca 13% av Sveriges yta

• Umeå (125 080)

• 2,6 % av befolkningen

• Stora avstånd

• Norrting

* SCB 2017



Varför virtuella möten inom specialisttandvården?

• Varför Specialistkonsulter per video ?

• Kan vi använda videomöten i fler sammanhang ? 

• Låt oss diskutera detta vidare!



xxxxxTeknik – Stationärt system

• Cisco SX20

• Stationärt system
• Specialist-

tandvården
Östersunds sjukhus

Skapa Närvaro



xxxxxTeknik – komponenter

• Cisco webkamera (DX80) 
• Integrerat system.

• HD-Touchscreen
• HD-kamera, vridbar
• Mikrofon
• WiFi

• Samma mjukvara som “stora” systemet
• Eventuellt dator

Skapa Närvaro



xxxxxKonferenstyper

• Direktsamtal

• Flerpartsamtal



xxxxxChecklista inför videokonferens

Checklista

• Vid konsulter

• Kontakta berörd klinik – utse ansvarig kontaktperson

• Använd ”introduktionsprogram” – utbildning 

• Motparten ska själv se till att ha lämplig lokal och utrustning samt tillgång till journal och 
röntgen/ bildarkiv



xxxxxChecklista inför videokonferens

Checklista

• Utbildning via seminarier eller föreläsningar

• Kolla med föreläsare/seminarieledare att videokonferens är ok

• Har vederbörande erfarenhet? Tipsa

• Boka lämplig lokal – konferens/möte eller föreläsning ?

• Finns dator? Nätuppkoppling? Tillgång till bärbar dator?

• Gör inbjudan/kallelse med info om hur och till vilket nummer (flerpartsmöte?) 
deltagarna ska ringa upp. 

• Anmälan med stoppdatum 



xxxxxVideokonferens
• Bäst att ha kamera och bildskärm på långväggen
• Nio personer placerar sig i lokalen

Bildskärm

Viktigt att alla syns
och att alla ser

Skapa Närvaro



xxxxxVideokonferens

•Zooma in och fotografera det som verkligen ska visas (undvik, tak, vägg, golv)



xxxxxVideokonferens

•Zooma in ansikte



xxxxxVideokonferens

Nu är det dags för videokonferens! 

• Mötesordförande – bestäm i förväg vem som håller i mötet, hälsar 
välkommen, fördelar ordet.

• Dagordningen – skickas ut i förväg, ”dela” den på datorpresentation

• Bra med ”Producent” – som sköter kamerainställningar, zoomning, 
bildpresentationer dvs håller i fjärrkontrollen/ touchskärmen



xxxxxVideokonferens

Det här ”höjer nivån”!

• Presentationsrunda – om inte alltför många i lokalerna

• Bildpresentationer – förberedda, stort teckensnitt

• Vid konsult/ terapikonferens: Öppnade journaler - förberetts

• ”Telefonjour” – vad gör jag och vem ringer jag om jag åker ut



xxxxxOrtodontikonsulter på distans – ett exempel

Projektgrupp vid 
Specialistkliniken i Lycksele 2015

• Charlotta Svanberg, ötl, projektledare
• Barbro Holmgren, ortodontiassistent
• Sonja Oscarsson, tsk, sektionsledare

Uppdragsgivare
• Lars Grangert, verksamhetschef 

specialisttandvården ortodonti pedodonti i 
Västerbotten. 

• Per Tidehag, tandvårdsdirektör, Ftv Västerbotten



xxxxxSpecialistkonsulter

Från projekt -process 

Traditionellt

• Konsultation på allmäntandvårdskliniken 
med tillrest specialist

Nytänkande

• Konsultation med specialist 
utan närvarande patient

• Kräver mod och arbete
• Utanför komfortzonen



xxxxxFörväntad effekt/nytta

Patientperspektiv: 

• Skapa mer jämlik vård

• Patienten behöver inte anpassa sig till en unik tid då specialisten 
kommer

• Patienten behöver inte invänta en årlig konsultdag eller ställas i 
remisskö snabbare besked



xxxxxFörväntad effekt/nytta

Verksamhetsperspektiv:

• Konsulten är ett utbildningstillfälle – skapar dialog

• Internutbildning för tdl, thyg och tsk

• Mer vårdtid och mindre restid för specialisten

• Ge utrymme att tänka nytt – Fråga Specialisten, Öppet Forum, 
Föreläsningar, Webinarier



xxxxxFörväntad effekt/nytta

Verksamhetsperspektiv (forts): 

• En positiv bieffekt är att tandvården ökar sina kunskaper i användande 
av foto och videokonferensutrustning



xxxxxVideomöten i fler sammanhang ? 
Exempel på kurs via videokonferens Region JH

• Ortodonti för allmäntandvården (Ftv o 
Privat) ½ dag hösten 2018 

• 100 deltagare från 15 tal kliniker 
uppkopplade, Ftv och privata vårdgivare

• Inbesparing intäktsbortfall 100-150 tkr

• Inbesparing resor 3000 km

• Co2 reduktion = 390 kg

100 km



xxxxxLäs och lär:

• ”Virtuella möten” : Lena Lid Falkman
• Manualer i interna Landstingsnätet 
• Av andra inom landstinget 
• Lära mer: www.larandelandsting.se

- Registrera användare
- Kurs: Videokonferens utbildning



xxxxxDiskussion – era funderingar?

• Tankar inför digitala konsultationer?

• Går alla typer av konsultationer lika bra att göra digitalt?

• Tekniska förutsättningar att tänka på?

• Att tänka på när det gäller digitala konferenser/ föreläsningar?

• Vanligaste ”fel” vi gör i början? 

• Hur kommer vi igång?



Följ med på en konsult med lars.grangert@regionjh.se


