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Helse- og offshoresektor utvikler Virtuelle
Eksaminasjonsom for medisinsk beslutningsstøtte







Pilot organization in Petrobras:
Contact person Petrobras: Armando José Marques Pimenta
Contact person IO Center: Arild Nystad, Petromanagement

A new Telemedicine practice “on the go”
Make good quality decisions within 2-5 minutes. 

Allow all involved to be 
synchronized and interact 
anywhere within minutes 

Improved health care and HSE



Virtuelle Eksaminasjonsrom effektiviserer 
en prosess for kollegaveiledet 
beslutningsstøtte. 



Virtuelle Eksaminasjonsrom effektiviserer 
en prosess for kollegaveiledet 
beslutningsstøtte. 

Virtuelle Eksaminasjonsrom åpner for ny 
samhandling med leverandører av 
medisinsk teknologi.



Virtuelle Eksaminasjonsrom effektiviserer 
en eksisterende prosess for 
kollegaveiledet beslutningsstøtte. 

Virtuelle Eksaminasjonsrom åpner for ny 
samhandling med leverandører av 
medisinsk teknologi.

Virtuelle Eksaminasjonsrom åpner for at vi 
kan jobbe hurtig med å endre dataflyt i 
henhold til endringer i arbeidsflyt.



Virtuelle Eksaminasjonsrom er vedtatt å 
innføres som en teknologiplattform for 
medisinsk avstandsoppfølging i Helse 
Midt-Norge.





Det er mye teknologioverføring 
og samarbeid mellom 
petroleum- og helsesektor.

Felles agenda med 
havbrukssektoren synes å være 
mindre utviklet.





 Fra populasjon til presisjonsmedisin hos mennesker og fisk.

 Digitalisering for å oppnå verdiskaping i virksomhetenes 
forretningsprosesser og logistikk.

 Standardisering, kunnskapsgrunnlag, evidensbaserte endringer.

 Fra usunt til sunt kosthold.



Personell er vår viktigste og dyreste innsatsfaktor 
– hvor flinke er vi til å forvalte den?

14

Kostnader tilknyttet personell, 
kompetanseutvikling og utdanning tilsvarer cirka 

75 % av driftskostnadene til HMN.*
15 470 715 000 kr**

*Kilde: Høringsutkast regional utviklingsplan, behandlet i styret i Helse Midt-Norge RHF 21.06.2018
**Kilde: Styrets årsberetning  og årsregnskap for Helse Midt-Norge RHF 2017

For å oppnå bærekraftig sykehusdrift må vi sikre at vi har rett kompetanse på rett sted til rett tid



One health record across all levels of care
A ground-breaking project in Central Norway

Stig Slørdahl, CEO, Central Norway Health Authority
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