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Remote Support 

Med Remote Support , kan brukerne få tilgang til virtuelle avtaler (videoanrop), og få justert høreapparatet i 
sanntid, uten behov for å reise til audiografen. Remote Support konsultasjonen finner sted over internett ved 
hjelp av brukers smarttelefon for å koble høreapparatene opp mot programvaren på audiografen sitt kontor. 
Justeringer av høreapparatene kan utføres av audiografen i brukers eget miljø, og vedlikehold, bruk og 
generell support kan også gis i samme økt..

Krav til kontorets infrastruktur

Wi-Fi/ LAN båndbredde på 5 Mbit/s: 
• Dette sikrer den beste opplevelesen under lyd og/eller videoanrop.

• For å sjekke internetthastigheten din, besøk https://fast.com/nb/ eller https://www.speedtest.net/ eller 
Phonak Target-programvare. 

Maskinvare:
• Hodetelefoner, PC, kamera 

Omgivelser:
• Et stille rom som sikrer privatvern 

Lovkrav 

For å starte opp med fjernjustering av høreapparater må en databehandleravtale være på plass mellom 
Helseforetaket og Sonova. 

 



Avtaleoppsett

• Avtal time med bruker for å gjennomføre Remote Support konsultasjon. . 

• Avtalelengde. 
Remote Support bør ikke ta lengre tid enn 1 til 1 konsultasjon.

• Som med alle andre ferdigheter, er det en læringskurve til å begynne med, så det kan være lurt å ta noen få 
minutter til å bli kjent med prosedyren (f.eks. 45 minutter totalt). Brukerne dine vil sette pris på video-
konsultasjonen for tidsbesparelsen og bekvemmeligheten det gir dem.

Personalets beredskap

• Opplæring: 
Alle audiografer og kontorpersonell (for å sette opp timeavtaler) skal være opplært på riktig måte.

Tekniske krav til bruker
 
Nesten alle brukere kan dra nytte av Remote Support, men for best resultat anbefales det at følgende sjekkes:
• Høreapparatene er kompatible og klargjort for Remote Support 

• Infrastruktur:
En smarttelefon og 5Mbit/s, WI-FI eller 4G er påkrevd. 
Klienter kan laste ned Speedtest-appen eller sjekke online på 
https://www.speedtest.net/ eller https://fast.com/nb/


