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Kvikk-guide til implementering av 

videokommunikasjon

• Målgruppe er for de som skal innføre videokommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten.

• Bakgrunnen for utarbeidelse av guiden er behov som er kartlagt i en spørreundersøkelse av kommunene i Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram.

• Guiden er basert på erfaringer fra kommuner i Nasjonalt velferdsteknologiprogram som har tatt i bruk videokommunikasjon.

• Hensikten er å gi steg for steg veiledning fra behovsfasen til videokommunikasjon er satt i drift som en naturlig del av tjenesten.

• Kvikk-guiden bygger på KS sitt veikart for tjenesteinnovasjon og Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser, og må sees i 

sammenheng med Direktoratet for e-helses krav ved bruk av videokommunikasjon, og tidligere Kvikk-guider.

• Praktisk bruk av kvikk-guiden 

• Guiden er inndelt i fire hovedfaser med ett beslutningspunkt illustrert i figuren under. 

• Inneholder veiledning, eksempler, verktøy og sjekklister.
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Guiden inneholder

• Praktiske råd og veiledning om:

✓Å finne riktige brukergrupper.

✓Kartlegge tjenesten og nytteverdi.

✓Kartlegge behov og krav til teknisk løsning.

✓Gjennomføre risikovurdering og anskaffelse

✓Planlegge implementering og utarbeide rutiner.

✓Implementere, drifte og evaluere tjenesten.

• Eksempler fra kommuner.

• Verktøy og linker.
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Video kan brukes til:

• Erstatte fysiske besøk: Tjenester som tilsyn, rådgivning, 

påminnelser og rehabilitering kan erstattes med video 

• Tjenestemottakere som er utsatt for smitterisiko: 

Opprettholde tjenestetilbudet til de som ikke bør ha 

fysiske besøk

• Tjenestemottakere som er isolert: Motvirke ulemper 

som følge av sosial isolasjon

• Bedre ressursutnyttelse i tjenesten: Ved å erstatte 

fysiske besøk med video kan man redusere belastningen i 

tjenesten. Videobesøk kan også utføres av personale i 

karantene.
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Linker og kontaktinformasjon

• Kvikk-guide til implementering av videokommunikasjon.

Se også tidligere Kvikk-guider:

• Kvikk-guide for velferdsteknologi.

• Kvikk-guide til behandling av helse- og personopplysninger ved 

bruk av velferdsteknologi.

• Kvikk-guide til anskaffelse av velferdsteknologi.

Kontaktinformasjon:

velferdsteknologi@paconsulting.com.
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https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/kvikk-guide-for-videokommunikasjon/
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/kvikk-guide-til-velferdsteknologi/
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/kvikk-guide-til-anskaffelser-av-velferdsteknologi/
mailto:velferdsteknologi@paconsulting.com
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Spørsmål og svar


