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TELEMEDICIN

INFORMATION VEDRØRENDE
DELTAGELSE I HORSENS
PÅ FORKANT MED SUNDHED

VARIGHED AF
DET TELEMEDICINSKE
BEHANDLINGSFORLØB
Det besluttes individuelt , hvor
længe dit telemedicinske behan
dlingsforløb skal vare. Men så
længe det giver mening og senest
til 31. august 2016, hvor projektet
stopper.
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HVAD INDEBÆRER
DET TELEMEDICINSKE
BEHANDLINGSFORLØB?
Dit telemedicinske behandlings
forløb indebærer, at du kan skrive
eller have samtaler med en sund
hedsfaglig via videoskærm. Hvis det
er relevant, kan du også foretage
målinger hjemme evt. med hjælp
fra en sundhedsfaglig Du kan selv
følge dine målinger på skærmen.

BRUG AF TELEMEDICINSK
UDSTYR
Du vil ved opstillingen af udsty
ret få vist, hvordan udstyret virker
og hvordan du skal bruge det og
der vil blive foretaget et testop
kald. Du vil løbende blive vejledt
i, hvordan du kan bruge udstyret.
Den sundhedsfaglige medarbejder
aftaler sammen med dig, hvor ofte
måleudstyret skal bruges.
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Kære deltager!
Tak fordi du vil prøve telemedicin af
og være en del af projekt ”Horsens
på forkant med sundhed”.
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Det telemedicinske udstyr består af:
• Computer med kamera til video
opkald
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Måleudstyr du kan blive tilbudt;
• Blodtryks/pulsmåler
• Blodsukkermåler
• Iltmåler
• Vægt
• Spirometer.

OPSÆTNING OG NEDTAGNING
AF TELEMEDICINSK UDSTYR
Den sundhedsfaglige medarbe
jder aftaler tidspunkt med dig om,
hvornår Falck kan installere uds
tyr i dit hjem. Det samme gør sig
naturligvis gældende, når udstyret
skal afhentes.

Den sundhedsfaglige medarbejder
giver dig besked, når du ikke læn
gere kan tilbydes udstyret og det er
tid til at måleudstyret skal afhentes.

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.

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.

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.
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Du vælger selv om du vil deltage.

GENER OG ULEMPER
Der forventes ikke at være gener
ved behandling via videokonfer
ence eller ved brug af måleudstyr.
Men hvis du oplever problemer
med dit helbred eller har andre ge
ner i testperioden, er det vigtigt, at
du til en hver tid fortæller os om
dette.

Ved yderligere spørgsmål til dit be
handlingsforløb er du velkommen
til at kontakte:

W

EB

U

D

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,
idet målingerne overføres i din jour
nal og har betydning for dit behan
dlingsforløb. Det er derfor vigtigt, at
det kun er dig der bruger udstyret.
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.

Navn:
Tlf.:
Email:

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

Du kan også følge med på
projektets hjemmeside
www.horsenspaaforkant.dk..
Vi ser frem til samarbejdet.
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Tage Carlsen
Ældre- og Sundhedschef
Horsens Kommune
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På vegne af projekt
Horsens på forkant med sundhed
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FALCK Hjælpemidler A/S
Tlf.: 7199 0636
Email:
horsenspaaforkant@falck.dk
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Thomas Hahn
Ledende overlæge
Medicinsk afdeling
Hospitalsenheden Horsens

ET SAMARBEJDE MELLEM:

Horsens, Okt. 2015

