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Målgruppe 
Gjelder for pasient som skal delta i videokonsultasjon med behandler i Sykehuset Østfold 
 
Forutsetninger 

 Videokonsultasjon kan gjennomføres på PC, nettbrett og mobiltelefon med kamera, mikrofon og høytaler.  

 Krav til nettleser er: Chrome, Edge, Firekox eller Safari.  

 For god bildekvalitet i videokonsultasjon anbefales det at du har godt lys mot ansiktet. Unngå lys fra vindu 
bak deg. 

 Gjennomfør videokonferansen i lukket rom/avgrenset område så ikke uvedkommende hører samtalen. 
 
Fremgangsmåte 
Innholdet i brukerveiledningen kan fravike noe om du benytter PC, nettbrett eller mobiltelefon. Confrere 
(løsningen) er imidlertid selvforklarende og det er enkelt å koble seg opp 
 
 

Nr Step Forklaring (eksempel) 

1 Du har mottatt innkallingsbrev 
med tid for videokonsultasjon.  
 
Du vil motta påminnelse på sms 
om timen 3 dager før. Dette er 
ment som påminnelse til 
videokonsultasjonen og ikke 
oppmøte.   

 
2 Start PC/nettbrett/mobiltelefon 

 
Åpne nettleser 
Chrome, Egde, Firefox eller 
Safari 

 

3 Skriv inn webadressen som står 
oppgitt i innkallingsbrevet 
 
https://sohf.confrere.com 
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4 Du kommer til konferanseportalen. 
Her velger du den behandleren du 
skal snakke med. Dette er oppført i 
innkallingsbrevet 
 
 

Velg behandler 
Klikk på pil til høyre for navnet 
  

5 Registrer deg på følgende måte: 
 
I feltet «Navn»: Skriv inn de 4 
første bokstavene i ditt fornavn 
+ fødselsdato (6 siffer). Om du 
har færre enn 4 bokstaver i 
fornavnet, bruk hele fornavnet. 
 
Eks. ANNE050564 
Eks: PER040699 
 
IKKE FYLL INN FULLT NAVN OG 
TELEFONNUMMER  

6 Systemet utfører en teknisk test 
 
Gi tilgang til kamera og 
mikrofon ved å trykke på «Gi 
tilgang til kamera og mikrofon» 
 
 

 
7 Trykk på «Tillat» 

 
 
Gå gjennom veiviseren og svar 
på spørsmålene underveis 

 

heibrz
Stempel

heibrz
Stempel
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8 Bekreft Ja, hvis du ser deg selv. 
Bekreft Ja, hvis høytaleren fungerer 
 
  

 
9 Mikrofonen din fungerer 

Trykk «Neste» 
 
Systemet tester nettverket 
 
Det anbefales at PC, nettbrett, 
mobil er koblet på wi-fi. 

 
10 Når alle testene er utført og ditt 

nettverk er testet OK, trykk på  
 
«Jeg er klar...» knappen 
for å gi beskjed til behandler. 

 
11 Så fort behandler er klar ringes 

du opp 

 



 
Sykehuset Østfold Dokument-ID:   Versjonsnummer: 0.00 Side 4 av 4 

 

 

 
Slutt på Brukerveiledning 

12 Aksepter samtalen så fort du blir 
ringt opp av behandler ved å 
trykke på «Aksepter samtale» 

 
13 Videokonsultasjonen er i gang 

 
Presenter for behandler hvem 
som er tilstede i rommet  
 

 

14 Avslutt ved å trykke på «Avslutt 
samtale» 

 
15 Etter at samtalen er avsluttet får 

du en oppsummering 
 
- Når samtalen startet 
- Hvem du snakket med 
- Varighet på samtalen 
 
I det du lukker bildet vil 
oppsummeringen slettes fra din 
pc.  

 


