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HVA ER AIRVIEW?

• Et verktøy som gjør det mulig å følge opp pasienter via trådløs 

monitorering

• Daglig overføring av pasienters bruks- og terapidata via 

mobilnettet

• Kliniker kan lese av og kontrollere data uten at pasienten 

kommer fysisk til kontroll

• Har vært etterspurt av klinikere lenge

• Utfordringene er mange





HVORFOR ER VI INTERESSERT I ET SLIKT PROGRAM?

Lang 

reisevei

Pasienter med 

behov for tett oppfølgning



HVORFOR ER VI INTERESSERT I ET SLIKT PROGRAM?



BAKGRUNN FOR AT VI ØNSKER Å TESTE UT 
TELEMONITORERING

• CPAP adherence er for lav

• Viktig med god oppfølging de første ukene etter oppstart av 

CPAP behandling

• Lange ventelister

• Ønske om å gi søvnapnèpasienter bedre eller i hvert fall like 

god oppfølging også i fremtiden til tross for at pasientantallet 

øker, mens antall hender i beste fall forblir uendret



HVORDAN GIKK VI FREM FOR Å KUNNE TA AIRVIEW I 
BRUK

• ResMed tok kontakt med oss september 2014, ba om 
bakgrunnsinformasjon

• ResMed presenterte den tekniske løsningen for Regionalt 
Sikkerhetsutvalg i Helse Vest i november 2014

• Møte i Bergen 12.nov 2014 (Avd.dir. , seksjonsledere og med.tek til 
stede). Ble enige om å gå videre

• Nye møter med jurist og ikt-rådgiver fra «Fagsenter for Medisinske 
registre», rådgivere fra Seksjon for e-helse

• Vi måtte så bestille en risikovurdering (ROS) og sendte en 
prosjektplan til e-helse

• ROS ble bestilt 09.12.14

• Møte 04.03.15 - ingen store hindringer. Vi fikk grønt lys til å starte 
pilotprosjektet, selv om selve risikovurderingen ikke var ferdig ennå 
(nærmer seg ferdigstilling)

• Møte 16.09.15 – endelig gjennomgang av ROS

• Avventer rapporten før vi tar Airview i bruk utover pilotprosjektet



RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

Utført i samarbeid med Seksjon for e-helse. Noen av risikomomentene 
som ble vurdert:

• Kommunikasjon feiler

• Knytter maskin til feil pasient

• Overføring av nye innstillinger feiler

• Autorisert bruker har tilgang utover behov

• Data på avveie hos leverandør

• Pasient kan sette maskin i flymodus

• Vårt datasett "kobles" med andre "datasett" hos leverandør

• Pasient kan slå av maskin

• Overføring av data blir brutt

• Mangelfull kvalitet på data registrert

• Ekstra oppfølging mot pasient

• Uautorisert tilgang



INNLOGGING

• Logger på med et sertifikat som er knyttet til bruker og 

datamaskin

• Server lokalisert i Frankrike, servet av tredjepartselskapet 

Informatique De Sécurité (IDS) 

• Data kryptert med AES-256

• AirView SSL og HTTPS

• ResMed har ikke tilgang til data

• Administrator i helseforetaket oppretter brukere i AirView og 

utsteder passord for nedlastning av sertifikat

• All innlogging spores





INNLOGGING



MULIG Å GJØRE OG SPORE ENDRINGER



AKTIVERING AV APPARAT



APPARATINNSTILLINGER



APPARATINNSTILLINGER





NOEN SKJERMBILDER AV HVORDAN DET SER UT



OVERSIKTSBILDE

Søkefelt



ULIKE MÅTER Å FÅ OVERSIKT PÅ
Når du velger pasient, komme dette bildet opp:



SÅ KAN DU VELGE ULIKE RAPPORTER

Vi har brukt Compliance & Therapy report for å få rask 

oversikt



VI HAR BRUKT COMPLIANCE & THERAPY REPORT 
FOR Å FÅ RASK OVERSIKT





DERSOM DU TRENGER MER DETALJERTE DATA, 
BRUKER DU NIGHT PROFILE REPORT:



NIGHT PROFILE REPORT FORT.



NIGHT PROFILE REPORT FORT.



NIGHT PROFILE REPORT FORT.



NIGHT PROFILE REPORT FORT.



PROSJEKT AIRVIEW

• 50 pasienter

– mild m/komplikasjoner, moderat, alvorlig

– kjønn

• Følges i 6 måneder med AirView



MÅL FOR PROSJEKTET

• Økt adherence

• Mer individuell tilpasset oppfølging

• Utforske om AirView vil bidra til mer effektiv drift og 

oppfølging av pasientgruppen både blant klinikere og 

ingeniører

• At pasientene er fornøyd og føler de får tilstrekkelig oppfølging

• Mer effektiv drift 



KVALITETSFORBEDRINGSPROSJEKT

Forberede/ planlegge
Sette mål

Lage samtykkeskjema 

Gjøre brukertilfredshets-

undersøkelser

Innhente nødvendige                           

godkjenninger

Risikovurdering

Korrigere
• Endre praksis? 

• Bruk av AirView ved 

oppstart av CPAP 

behandling og videre 

oppfølging som standard 

eller supplement?

Utføre
• Inkludere pasienter i Airview

prosjektet (50 stk)

• Aktivere funksjon 

• Regelmessige avlesninger 

og planlegging av oppfølging.

Kontrollere
• Er målet nådd?

• Kartlegge behovet for ytterligere 

tiltak

• Planlegge bruk av Airview i 

framtiden

• Nyttig hjelpemiddel?



Benefits of remote telemonitoring

for OSA patients

Ulla Anttalainen, MD, PhD,

Specialist in pulmonology, 

Turku University Hospital, Finland



THE USUAL CLINICAL PRACTISE TO START CPAP THERAPY

First visit

• Pulmonologist decides the need for CPAP

• Respiratory nurse begins the APAP therapy

Second visit

• Respiratory nurse visit after two week from the 
beginning

• Fixed pressure CPAP device started

Third visit

• Pulmonologist visit after 3-4 months of CPAP use

• Continuing CPAP or ….

• Respiratory nurse addresses possible problems

30 min

60 min

60 min

30 min

Total time in optimal situation: 1 hour with pulmonologist and 2,5 
hours with respiratory nurse

30 min



AT WHICH POINT TELEMONITORING WAS STARTED?

First visit

• Pulmonologist decides the need for CPAP

• Respiratory nurse begins the APAP therapy

Second visit

• Respiratory nurse visit after two week from the 
beginning

• Fixed pressure CPAP device started

Third visit

• Pulmonologist visit after 3-4 months of CPAP use

• Continuing CPAP or ….

• Respiratory nurse addresses possible problems

TELEMONITORING 
STARTED Ulla Anttalainen

TELEMONITORING 
STARTED Airview Bergen



UTFØRELSE

• Sykepleier leser av data i Airview på pasienten dag 1,3 og 7 

etter tilpasning

• Pasienten blir oppringt etter ca. 7-14 dager.

• - Behov for å komme til kontroll?

• Avlesning av data ukentlig de 4 første ukene etter oppstart 

behandling, deretter hver 14.dag

• 3.mnd kontroll hos lege Brukertilfredshetsundersøkelse

• Etter 6.mnd går pasienten over til å følge vanlig 

kontrollprogram

Kontroller

• Pasientene i Airview prosjektet vil ved 

tilpasning få planlagt en 3 mnd kontroll. 

• Avhengig av resultatet på avlesningsdata vil 

det bli gitt individuelle kontrolltimer utenom 

dette;

• God adherence – kun 3 mnd kontroll

• God adherence, men pasienten ønsker kontroll 

– 20 min kontroll hos sykepleier

• Dårlig adherence – ordinær 40 min kontroll 

hos sykepleier



FORELØPIG RESULTAT

• Vi har nå aktivert 50 pasienter, og de fleste monitoreres ennå

• Hittil har vi telt opp 25 pasienter som er blitt monitorert i 90 

dager

• Gj.snt. bruk per natt er: 4,4 t

• Alle disse er blitt oppringt etter 1-3 uker. Gj.snt. tidsbruk inkl. 

aktivering, dok. i journal og telefontid er 18,5 min

• Av disse 25 pas har 2 vært inne til fysisk kontroll pga behov for 

å bytte maske, få fukter, osv. før den obligatoriske ktr etter ca 3 

mnd

• 3 pasienter har avsluttet behandlingen og er henvist til 

apnéskinne



PRELIMINARY RESULTS OF TELEMONITORING 2
CPAP using
hours at the 
beginning of 
telemonitoring

CPAP using
hours at the end
of telemonitoring

Telemonitoring
patients

5.9 6.4

Control patients
4.4 4.9

P-value TM vs. 
CTRL 0.009 0.024

Telemonitoring patients used CPAP better than controls, but
both groups increased the use of CPAP similarly

Ulla Anttalainen, MD, PhD,

Specialist in pulmonology, 

Turku University Hospital, Finland



PRELIMINARY RESULTS OF TELEMONITORING 4

Total nursing time

Total nursing
time,
median (min)

Range (min) P-value

Telemonitoring patients 15 9.5-143
0.0003Control patients 40 40-100

Nursing time reduced clearly with telemonitoring
patients compared to controls

Ulla Anttalainen, MD, PhD,

Specialist in pulmonology, 

Turku University Hospital, Finland



50 PASIENTER SOM FIKK CPAP 2012
VED SENTER FOR SØVNMEDISIN

Lungeavdelingen Haukeland 

Universitetssykehus



22 PASIENTER SOM FIKK TILPASSET CPAP VÅREN 
2014 AV SPL. SOM GIKK PÅ MI-KURS

Adherence > 4 t hver natt

> 70%

50-69%

25-49,9%

0-24,9%

11

4

3

4

Lungeavdelingen Haukeland 

Universitetssykehus



25 PASIENTER SOM HAR BRUKT CPAP I 3 MND
OG FÅTT OPPFØLGNING V.HJ.A. AIRVIEW

Adherence > 4 t hver natt

> 70%

25-69%

0-24,9%
18

3

4

Lungeavdelingen Haukeland 

Universitetssykehus



FORELØPIG RESULTAT

10 pasienter har vært inne til 3 mnd ktr og fylt ut 

brukertilfredshetsskjema.

Resultat:



UTFORDRING: IKKE ALLTID SAMSVAR MELLOM AVLESTE 
DATA I AIRVIEW OG FRA SD-KORT

Hva er dette? Pasienter som har vært på ferie og ikke koblet 

apparatet til strøm eller bare ikke brukt.?



Fasiten får vi ved avlesning av SD-kort



TEKNISKE PROBLEMER

• Det hender at vi mister data, og det virker som det tar en stund 

før dataene blir overført. Vi har manglet noe data fra 

pasienter som har overnattet på hotell o.l. i ferien

• Problemet er hvordan vi skal bruke dette videre, jo flere 

pasienter, desto mer uoversiktlig blir det

• Pålogging – Helse Vest IKT. Sertifikater slettes som standard 

ved avlogging og omstart av datamaskin. Ser på en løsning 

hvor AirView-brukere legges i en egen gruppe hvor 

sertifikatlokasjon ikke slettes.



HVORDAN SER VI FOR OSS Å BRUKE AIRVIEW I 
FRAMTIDEN?

• En forutsetning for å kunne ta i bruk programmet er stabil 

pålogging

• Det må settes av tid i arbeidsplanen til å gå gjennom data og 

ringe pasienter

• Mulighet for automatisk aktivering av pasienter med faste 

tidsintervall hadde vært en fordel

• Airview vil kunne erstatte kontroller og bidra til tidsbesparende 

langtidsoppfølging av autoCPAP brukere 



REMOTE ASSIST



NOE FOR BEHANDLINGSHJELPEMIDLER?

• Ser om apparatet er i bruk

• Kan se om det er masken eller innstillinger som er problemet

• Remote Assist er dessverre ikke «live», men kan gi pasienter en 

trygghet om at de har koblet opp alt riktig

• Ser for oss mer nytte ved mer krevende pasienter (VPAP og 

respirator)



AIRVIEW I FRAMTIDEN??

• Tar tid

• Koster penger – ingen takst

• En forutsetning for å kunne ta i 

bruk programmet er stabil 

pålogging og engasjert 

helsepersonell

Utfordringer Fordeler

• Bedre pasientoppfølgning

• Kan spare brukere for reising

• BHM/MTA kan raskt kontrollere 

for tekniske feil

• Spesielt nyttig ved oppstart av 

nye brukere og dem som trenger 

tett oppfølgning

• AirView kan supplere /erstatte 

fysiske kontroller og bidra til 

tidsbesparende 

langtidsoppfølging av både CPAP-

og  Bilevel-PAPbrukere



OPPSUMMERT

• AirView er et nyttig verktøy i oppstartsfasen. Både vi og 

pasientene er fornøyd med at vi kan følge med

• Vi hopper nå over den første kontrollen hos de fleste 

pasientene

• Vi planlegger direkte 3 mnd ktr og ringer heller pasientene 

etter et par uker. De kan også kontakte oss på telefon. 

Foreløpig har kun 1/25 hatt behov for å komme inn til kontroll

• Muliggjør at vi kan prioritere å kalle inn de pasientene som 

virkelig trenger det!


