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En samfunnsmessig utfordring

Noen eksempler:
40 % av astmatikerne feilmedisinert 
100 000 nordmenn uten kjennskap til økt risiko for diabetes 2
Nærmere 1 mill overvektige nordmenn

På opplæringssiden
Nye medisiner gir økt behov for faglig oppdatering av leger
Økte effektivitetskrav reduserer tiden til konsultasjoner
Medisinsk informasjon lite tilrettelagt for allmennheten
Mange har problem med egenmotivasjon



Det farlige bukfettet



Fettsyrer forurenser leveren



Steg 1: Forankring hos legene
EKSEMPEL PÅ OPPLÆRINSFILM FOR LEGER

Informasjon om farene ved fedme, anslaget
Det indre bukfett metabolsk aktiv
Lekker giftige fettsyrer til leveren

Ny viten om årsak og virkning
Komplisert virkemekanisme
En krevende pedagogiske utfordring:



Fettsyrene påvirker leveren



Økt fare for hjerte/kar og diab.



Tilbakemelding fra kundene

80 – 90 % av allmennlegene kjent med filmene

Spennende formidlingsform
Pedagogisk
Aktuell og oppdatert på sykdomsforløp
Forklarer virkemekanismen i en sammenheng
Kostnadseffektiv kommunikasjonsform.



Pasientinformasjon

Pakningsvedlegg til medisiner  fra 1950-årene
Mindre tid ved konsultasjoner
Går ut over kvaliteten på behandlingen
Pasientene passiviseres og demotiveres



Den politiske viljen

Pasientene må mobiliseres
Fult mulig å modernisere pasientinformasjonen
Stor velvilje hos våre medisinske eksperter
Moderne teknologi åpner nye muligheter
Men nødvendig med politisk vilje til å satse



Et utvalg av våre referanser



Opplæringsfilmer laget for leger
Sykdom Med.ansv Sykdomsgr. u/diagn. Oppdragsgiver
KOLS Prof. Walstad 200-250.000 100 000 GlaxoSmithKline

Astma Prof. Walstad 400-450.000 GlaxoSmithKline

Diabetes 2 Spes. Furuseth 250.000 100 000 GlaxoSmithKline

Overvekt Prof. Tonstad 600-940.000 Sanofiaventies

Bekhterev Prof. Gran 20.000 Wyeth

Psoriasis Prof. Mørk 120.000 Wyeth

Prostatakreft Prof. Birkeland 12.000 Algeta

Hjerneslag Prof. Rüssel 15.000 Boehringer Ingelheim

Blodpropp Spes. Retterstøl 15.000 Pfizer



Oppsummering

Visuelle opplæringsverktøy av vår tid
Utprøvde metoder i oppdatering av allmennleger
Gir aha-opplevelser
Motivere og engasjere
Lar seg integrere i legekonsultasjon 
Tilgjengelig 24 timer i døgnet



Film 





Film Hjerneslag



Film Hjerneslag
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