Videostöd vid akut stroke på Jylland – våra tankar och
erfarenhenter ved Søren Aagaard Christiansen
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Konsekvenser af ændret hospitalsstruktur
• Officielt tre akutmodtagelser – Aalborg Universitetshospital kan som den
eneste håndtere alt og har Traumefunktion
• Patienter med sygdomme der ikke er dækket af specialer på
Regionshospital Nordjylland, Thisted og Hjørring skal transporteres til
Aalborg Universitetshospital
• De facto betyder, det at tæt på 70 % af alle akutte patienter afleveres på AAUH

• Det betyder længere transport for patienter og deraf større krav til den
rette visitering af patienter og præhospital indsats
• Hvordan får vi lægen ud til patienten således denne kan visitere, observere,
rådgive, forberede og fjernbehandle patienten?
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Wireless transmission from ambulances of sound, clinical
data, ECG as well as an ongoing video transmission

Projekter
• Projekt Videokonferencefaciliteter i ambulancer i Region Nordjylland (efterår 2012- ultimo 2014)
• Mobil kamera i ambulance
• Faste computere på relevante klinikker
• (Videokonference)
• Projekt Videostream fra ambulancer til klinik (2015)
• Fast kamera i ambulance
• Tilgængeligt på alle pc’er via ESA platform for oprettede brugere
• Drift af videostream fra ambulancer til klinik (2016-)
• Fast kamera i ambulance
• Tilgængeligt på alle pc’er via ESA platform for oprettede brugere

Video konference mellem ambulance og klinik/hospital
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Vælg ambulance:

“Clinical applikation of video in the ambulances“ Doctor at distance”

Ambulanceberedskab i Region Nordjylland
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Erfaringer Projekt Videokonferencefaciliteter i ambulancer i Region
Nordjylland 1
• Projektperiode efterår 2012- ultimo 2014

• Evaluering udarbejdet af Aalborg Universitet
1.

Der er kliniske gevinster ved anvendelsen af videokonferencefaciliteten i ambulancer i en lang række
af de tilfælde, hvor der er mistanke om apopleksi. En visuel bedømmelse af patienten gennem brug
af video giver neurologen et bedre grundlag for både diagnosering og vurdering af sværhedsgrad
end en mundtlig orientering gennem en ambulancebehandler. Herved kan indsatsen på hospitalet
ved modtagelse af patienten optimeres.

2.

Mht. korrekt visitering af patienter vil gevinsten være større for andre patientgrupper indenfor det
præhospitale område end apopleksipatienter, da visiteringsreglerne i foråret 2014 blev ændret for
denne gruppe, således at alle potentielle apopleksitilfælde nu skal køres til Aalborg
Universitetshospital.

Erfaringer Projekt Videokonferencefaciliteter i ambulancer i Region
Nordjylland 2
3.

Videokonferencefacilitetens potentiale vil først blive fuldt udnyttet ved anvendelse i kørende
ambulancer, da den præhospitale indsats herved vil kunne erstatte en række undersøgelser, der i dag
først foretages ved ankomst til hospitalet. En test viser et stort potentiale for dette allerede i dag.
Yderligere undersøgelser af organisatoriske forhold i forbindelse hermed anbefales dog.

4.

Lægerne skal i højere grad involveres i fremtidige implementeringsprocesser, dels for at integrere
deres erfaringer omkring den kliniske hverdag, som teknologien skal understøtte, dels for at opnå
medejerskab til den nye teknologi, hvilket er en væsentlig forudsætning for en optimal udnyttelse af
denne.

5.

at regionens it-afdeling opretter en procedure for genopretning af samtlige brugere på
projektafdelingerne i forbindelse med opdateringer af øvrige it-systemer, da tilgangen til systemet
forsvinder ved opdateringer, og da let tilgang er en forudsætning for anvendelse af systemet – og
dermed for realisering af de nævnte kliniske gevinster.

Erfaringer Projekt Videostream fra ambulancer til klinik (2015)
• Projektperiode efterår ultimo 2014 - 2015
• Evaluering udarbejdet af Aalborg Universitet
1.

Stor klinisk værdi som supplement til samtale med ambulancebehandlere i forhold til at stille en mere
sikker diagnose og dermed at foretage en mere korrekt visitering.

2.

Understøtter kvaliteten af den behandling, der foretages af ambulancebehandlere både før og under
kørsel mod sygehuset.

3.

Stort potentiale i anvendelse af systemet i kørende ambulancer. (A) Der spares tid før transport, (B)
indledende behandling på sygehuset kan foretages i ambulancen, således at der spares tid ved ankomst til
sygehuset (Door to Needle Time). Sidstnævnte kræver dog en omorganisering af nuværende arbejdsgange
– men vurderes af klinikere både fordelagtigt for patienten og muligt rent organisatorisk.

4.

Klinisk potentiale på tværs af specialer i alle de tilfælde, hvor der er tvivl om diagnose, visitering og start af
behandling. Herudover vurderes systemet også at have et potentiale ved anvendelse mellem henholdsvis
lokale hospitalsafdelinger og praktiserende læger - og Aalborg Universitetshospital (Internt mellem
matrikler).

Erfaringer Drift af videostream med Børn
1.

Kliniske erfaringer
1. Godt redskab til visitation af børn
2. Godt redskab til observation af børn under lange transporter
1. Fokus på børn med anfald, respirationsbesvær, bevidsthedspåvirkning

2.

Organisatoriske erfaringer
1. Anvendelse er på trods af ovenstående kraftigt dalende i fra implementering til d.d.
2. Kræver fokus fra ambulancepersonale og klinisk personale at anvende det
3. Tager tid at få gjort videostøtte til et integreret klinisk redskab
4. Organisatorisk fokus og prioritering

Erfaringer Drift af videostream med strokepatienter
1.

Kliniske erfaringer
1. Godt redskab til afklaring af usikre diagnoser (meget få af dem)
2. Anvendes ikke til visitation i Region Nordjylland, da alle strokepatienter skal afleveres på
Aalborg Universitetshospital
3. Godt redskab til lægelig undersøgelse under transport med henblik på at nedbringe Door to
Needle Time

2.

Organisatoriske erfaringer
1. Anvendelse er på trods af ovenstående kraftigt dalende fra implementering til d.d. (anvendt 6
gange seneste 9 måneder)
2. Kræver fokus fra ambulancepersonale og klinisk personale at anvende det
3. Tager tid at få gjort videostøtte til et integreret klinisk redskab
4. Organisatorisk fokus og prioritering
5. Der skal udarbejdes dummyversion af funktionaliteten eller video, der viser anvendelsen

Revitalisering af anvendelsen
• Just nu: National kampagne om stroke og symptomer
• Fokus er at folk skal ringe 1-1-2 ved mistanke og med kendte symptomer
• Oplagt at revitalisere videostöd anvendelse parallelt med kampagnen
• Projekt om nedbringelse af Door To Needle Time
• Næste tekniske step:
• Mobil løsning, der kan anvendes i patientens eget hjem
• Mulighed for anvendelse af videostöd fra mobiltelefon til 1-1-2 opkald
• Næste kliniske step:
• Udvidelse af patientkategorier (Akutmodtagelser ex.)
• Understøtte regionens telemedicinske strategi om at 1/3 af alle ambulante besøg i 2020 skal
være telemedicinsk forankret (videokonsultation mv.)

