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• Tekniske løsninger

• Hva kjennetegner gode digitale møter?

• Erfaringer fra prosjekt

Agenda



• Alt stoppet opp!

• Planlegging fremover ble krevende og usikkert

• Digitale samlinger måtte bli løsningen for prosjektene

Våren 2020



Godkjente plattformer for digitale møter (gjelder for Helse Vest):

Andre plattformer:

Tekniske løsninger

Plattform Deltakelse Fasilitering Mulighet for gruppearbeid

Alle kan delta Fasilitere selv Ingen grupperom

Alle kan delta Fasilitere selv Mulighet for gruppearbeid

Strømming
(Helse Vest IKT / eksterne aktører) 

Alle kan delta Spenner fra «hjelp-til-selvhjelp» 
til «full produksjon»

Egner seg best for en-til-mange
kommunikasjon

Det finnes også 
tilleggsløsninger som f.eks. 

……og mange andre!!



Det skal være greit å bruke andre møtekanaler

MEN
• Bruk din egen jobb-PC 

• Bruk godkjent nettleser  

• Ikke last ned apper

Vær spesielt oppmerksom på:

• hva du deler

• hvem som deltar i møtet

• om noe blir arkivert fra møtet

Ikke gå ut fra at andre har tenkt på informasjonssikkerheten!



God digital møteledelse
• Vær forberedt!

• Formalisert agenda

• Presentasjonsrunde

• Egen «teknisk» møteleder

God digital møtekultur
• Presenter deg før du snakker

• Bruk videoforbindelse

• Respekter tiden

• Skru av egen mikrofon («mjut») når du ikke snakker selv

Hva kjennetegner gode digitale møter?

God digital samhandling

• Dra med publikum!

• Strukturert spørsmålsstilling

• Gruppearbeid?



Erfaringer fra prosjekt
tilknyttet Norsk MS-register og biobank



«Tiden teller – Raskere behandlingsstart»
• 7 deltakende enheter fra alle RHF’ene

• Erfaringsseminar april 2020 – utsatt på ubestemt tid…

«Sykdomsmonitorering ved MS»
• 3 deltakende enheter fra ulike RHF’er

• Oppstartsseminar april 2020 – utsatt på ubestemt tid…

Digitale seminar ble løsningen!



Ulemper

• Fellesskapsfølelsen blir litt mindre,
fordel å møtes fysisk i starten 

• Erfaringsutvekslingen blir ikke like stor blant 
deltakende enheter 

• Mer krevende å ta tak i et prosjekt med en 
kompleks problemstilling,
litt enklere med et prosjekt som går på struktur

• Litt lettere å bli forstyrret 

Fordeler

• Kan ha flere, men kortere samlinger som gir 
bedre driv i prosjektet

• Mindre tidkrevende å delta i møter i prosjekter

• Kan oppfordre til å ta med flere 
deltakere/ledelse etc.

Erfaringer fra gjennomføring av digitale seminar i prosjektene



Det går!
Med litt tilpasninger kan de fleste fysiske samlinger gjennomføres digitalt

Du klarer det!
Bli litt kjent med funksjonaliteten i digitale møteplattformer – de har kommet for å bli!

Fokuser på mulighetene!

Lykke til! 



Takk for oppmerksomheten



Tilpass programmet til digital gjennomføring:

• Varighet på samlingen bør begrenses; to halve dager fremfor en hel dag 

• Fellessesjoner kan gjennomføres ganske likt som på fysiske samlinger men vær tydelig på at det kan stilles spørsmål underveis 

(dersom det er ønskelig med spørsmål)

• Gruppearbeid: Gruppesammensetning må tenkes igjennom, sitter f.eks noen samlet? Gruppeleders rolle må avklares (deltaker, ordstyrer eller referent) 

• Strukturert dialog fungerer veldig godt!

Senk terskel for den tekniske gjennomføringen:

• Bli kjent med den tekniske plattformen, test og øv på forhånd 

• Kan være nyttig med teknisk bistand, spesielt i starten 

• Arrangement med få deltakere/enheter kan man relativt greit fasilitere selv

• Arrangement med mange deltakere kan det være en fordel å få litt mer hjelp til

• Møteledelsen bør sitte samlet 

• Tilby deltakerne en «teknisk test» . Det er viktig at deltakere kan teste oppkobling/utstyr på forhånd

Fokuser på mulighetene digitale møter gir!

• Kan møtes oftere med kortere varighet

• Kan inkludere flere deltakere

• Lavere kostnader

Råd til gjennomføring


