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DIABETES - TELEMEDICIN

INFORMATION VEDRØRENDE
DELTAGELSE I HORSENS
PÅ FORKANT MED SUNDHED

Dit telemedicinske behandlings
forløb vil indebære at du, frem for at
møde op på hospitalet, kan komme
i dialog med en sundhedsfaglig via
en PC skærm i dit hjem eller på job
bet. Når du bruger det udleverede
måleudstyr, vil du efterfølgende
selv kunne se målingerne på skær
men.

Du vil løbende blive vejledt i, hvor
dan du kan bruge udstyret. Fastsæt
telse af periode for udstyr i eget
hjem aftales med fagprofessionel.
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: Blodsukkermåler,
blodtryk og vægt
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På nærmere aftalte tidspunkter vil
du via skærmen blive kontaktet af
diabetessygeplejersken eller lægen
fra ambulatoriet, hvor vi bl.a. vil
drøfte:
• Blodsukker værdier, blodtryk og
vægt
• Gennemgang af medicinens
virkning og evt. bivirkninger
samt justering i din medicin efter
behov
• Symptomer og behandling af for
højt og for lavt blodsukker
• Injektionsteknik
• Forholdsregler i forbindelse med
andre sygdomme, evt. indtag
af alkohol, som påvirker dit
blodsukker og dermed ændre
behovet for medicin.

• Samtale omkring livsstil og
hvordan du kan leve et godt liv
med diabetes
• Emner der drøftes som var det
et almindeligt fremmøde hos
diabetessygeplejersken eller
lægen
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Kære deltager!
Tak fordi du vil deltage i projektet
”Horsens på forkant med sund
hed”.

Under opstilling vil medarbejder
fra Falck fortælle dig om, hvordan
udstyret virker og hvordan du skal
bruge det og et testopkald udføres.

Vi beder dig passe godt på ud
styret. Hvis uheldet er ude og du
får stjålet, beskadiget eller på an
den måde mister udstyr, skal du
hurtigst muligt kontakte Falck, så
det kan blive anmeldt.

Projektet er omfattet af persondata
loven. Har du spørgsmål, kommen
tarer eller grund til klage, er du
velkommen til at rette henvendelse
til Projektleder Wenche.Svenning@
rm.dk.
Du vil til en hver tid kunne ønske en
tid i Medicinsk ambulatorium eller
trække dig ud af projektet.
Ved yderligere spørgsmål til dit be
handlingsforløb er du velkommen
til at kontakte:
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Udstyret er kun til brug for dine
målinger. Det er derfor vigtigt, at
det kun er dig der bruger udstyret.

GENER OG ULEMPER
Der forventes ikke at være gener
ved behandling via videokonfer
ence eller ved brug af måleudstyr.
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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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Der opbevares ingen personføl
somme data på udstyret, så skulle
det blive stjålet, vil ingen data om
kring dig og din helbredsmæssige
tilstand være tilgængelig.
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.

Navn:
Tlf.:
Email:

Skulle du have tekniske udfor
dringer eller kommentarer til det
telemedicinske udstyr opsat i dit
hjem bedes du kontakte:
FALCK Hjælpemidler A/S
Tlf.: 7199 0636
Email:
horsenspaaforkant@falck.dk
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Du kan også følge med på
projektets hjemmeside
www.horsenspaaforkant.dk.
Vi ser frem til samarbejdet.
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På vegne af diabetesteamet
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Specialeansvarlig diabetes
sygeplejerske
Hospitalsenheden Horsens
Rikke Hvidkjær
Email:
rikke.hvidkjar@horsens.rm.dk

Horsens, Okt. 2015

ET SAMARBEJDE MELLEM:

