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PATIENT MED HJERTE
INSUFFICIENS - TELEMEDICIN

INFORMATION VEDRØRENDE
DELTAGELSE I HORSENS
PÅ FORKANT MED SUNDHED

Dit telemedicinske behandlingsfor
løb vil indebære at du, frem for at
møde op på hospitalet, kan fore
tage målinger derhjemme. Du kan
selv se målingerne og efterfølgen
de komme i dialog med en sund
hedsfaglig via en videoskærm.

Under opstilling vil medarbejder
fra Falck fortælle dig om, hvordan
udstyret virker og hvordan du skal
bruge det og et testopkald udføres.
DIN HVERDAG MED
TELEMEDICIN
Hjertekliniksygeplejersken vil til
sende dig tidspunktet for Tele
medicinsk konsultation og hvor
ofte du skal foretage blodtryks- og
vægtmåling. Hun sørger for, at du
får taget relevante blodprøver i for
hold til din hjertesygdom og at du
får svar ved de telemedicinske kon
sultationer.
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Det betyder efter den første konsul
tation i hjerteklinikken, at de videre
konsultationer vil foregå via tele
medicin i dit eget hjem i samtale
med hjertekliniksygeplejerske. Du
vil blive tilknyttet en fast kontakt
sygeplejerske, som vil være hende
du har de telemedicinsk konsulta
tion med.

OPSÆTNING AF
TELEMEDICINSK UDSTYR
Efter aftale med dig vil du få opsat
telemedicinsk udstyr i dit hjem:
• Computer med kamera til video
opkald
• Boks til afsendelse af målinger
• Måleudstyr: Blodtryks/pulsmåler
og vægt
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Kære deltager!
Tak fordi du vil deltage i projektet
”Horsens på forkant med sund
hed”.
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For at sikre bedst mulig behandling,
er det vigtig med regelmæssig kon
sultation og kontrol.
Hjerteklinikken er bemandet med
hjertekliniksygeplejersker, der ar
bej
der tæt sammen med special
hjertelæger.

Ved hver telemedicinsk konsulta
tion vil du måle blodtryk, puls og
vægt. Vi vil tale om, hvilke symp
tomer du har fra din sygdom og
hvordan medicinen virker på dig.
Du vil lære at tolke dine symptomer.
Ud fra målinger og dine samlede
symptomer vil der foregå medicin
regulering og samtale om det at
leve med hjertesygdom.

Tanken med telemedicin er, at det
skal give dig hjælp til selvhjælp.
Du vil formentlig opleve en øget
tryghed og overblik via målingerne
og blive opmærksom på dine symp
tomer på hjertesygdom.

SPØRGSMÅL FRA PROJEKTET
Du kan i perioden, hvor du mod
tager telemedicinsk behandling,
blive kontaktet af projektet med
henblik på besvarelse af spørgsmål
vedrørende den telemedicinske
løsning. Du vælger selv om du vil
deltage.
VILKÅR FOR LÅN AF
TELEMEDICINSK UDSTYR
Det telemedicinske udstyr er pro
jektets ejendom og skal leveres til
bage, når du ikke længere deltager
i telemedicinsk behandling.
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I samarbejde med hjerteklinik
sygeplejersken vil du blive i stand til
at handle på dine symptomer. Det
kan eksempelvis være at tage ek
stra vanddrivende, såfremt vægten
stiger mere end 1,5-2 kg i løbet af
en uge.

diologisk anbefalinger inden for din
hjertesygdom.

AV
E

Du vil selv have adgang til at kunne
se dine målinger og hjertekliniksy
geplejersken vil kunne se og forhol
de sig til dine målinger.
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Du er velkommen til at have en
pårørende med under den tele
medicinske konsultation, da de
pårørende også har brug for viden
om din hjertesygdom.

VARIGHED
Telemedicinske
konsultation
er forsætter til du er i optimal
medicinsk behandling, herefter
bliver du ultralydsskannet af hjerte
overlæge, som lægger den videre
plan for dit forløb.
Typisk vil du efterfølgende overgå
til din praktiserende læge. Hvert
forløb vurderes individuelt, men er i
overensstemmelse med Dansk Kar

Vi beder dig passe godt på udsty
ret. Hvis uheldet er ude og du får
stjålet, beskadiget eller på anden
måde mister udstyr, skal du hurtigst
muligt kontakte din kontaktperson,
så det kan blive anmeldt.
Udstyret er kun til brug for dine
målinger. Det er derfor vigtigt, at
det kun er dig der bruger udstyret.
Der opbevares ingen personføl
sommedata på udstyret, så skulle
det blive stjålet, vil ingen data om
kring dig og din helbredsmæssige
tilstand være tilgængelig.

GENER OG ULEMPER
Der forventes ikke at være gener
ved behandling via videokonfer
ence eller ved brug af måleudstyr.

Skulle du have tekniske ud
fordringer eller kommentarer til det
telemedicinske udstyr opsat i dit
hjem bedes du kontakte:

Projektet er omfattet af person
data loven. Har du spørgsmål,
kommentarer eller grund til klage,
er du velkommen til at rette hen
vendelse til Projektleder Wenche.
Svenning@rm.dk.

FALCK Hjælpemidler A/S
Tlf.: 7199 0636
Email:
horsenspaaforkant@falck.dk

Vi ser frem til samarbejdet.

D

G

Hjertemedicinsk ambulatorium
Hospitalsenheden Horsens
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Hjerteklinikken
Dagligt mellem kl. 8-9
Tlf.: 7842 6783
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Ved yderligere spørgsmål til dit be
handlingsforløb er du velkommen
til at kontakte:

Du kan også følge med på
projektets hjemmeside
www.horsenspaaforkant.dk.

Horsens, oktober 2015

ET SAMARBEJDE MELLEM:

