W

EB

U

D

G

AV
E

TELEMEDICIN

OM TELEMEDICINSK OPFØLGNING
TIL BORGERE MED KOL

HVAD INDEBÆRER
DET TELEMEDICINSKE
BEHANDLINGSFORLØB?
Et telemedicinske behandlingsfor
løb indebærer, at du foretager
målinger hjemme evt. med hjælp
fra en sundhedsfaglig medarbejder.
Du kan selv følge dine målinger på
skærmen.

Hvis du ikke har netadgang, vil Falck
også sørge for at få det etableret.
BRUG AF TELEMEDICINSK
UDSTYR
Ved opstillingen af udstyret får du
vist, hvordan det virker, og hvordan
det skal bruges.
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Efter aftale kontakter den sund
hedsfaglig medarbejder dig via
en videoforbindelse på en bærbar
computer. Det telemedicinske ud
styr består af:
• Computer med kamera til video
opkald
• Boks til afsendelse af målinger
• Måleudstyr: spirometer til at
måle lungefunktion og pulsoxi
meter til at måle iltning af blodet
og puls.

OPSÆTNING OG NEDTAGNING
AF TELEMEDICINSK UDSTYR
Det er Falck, der sørger for opsæt
ning, teknisk support og nedtag
ning af det tekniske udstyr, du vil
derfor blive kontaktet af en med
arbejder fra Falck.
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Kære borger!
Du tilbydes et telemedicinsk behand
lingsforløb i forhold til din lunge
sygdom KOL.
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Der vil blive foretaget et testopkald.
Der vil løbende foregå vejledning i,
hvordan udstyret kan bruges, hvis
du har brug for det.

Det stilles gratis til rådighed.

Tele KOL Case Manager vil sam
men med dig aftale, hvor ofte der
skal laves målinger, og at I skal tale
sammen over videoskærmen.
Der er også mulighed for at skrive
en elektronisk besked via det tele
medicinske udstyr.

Efter afslutning af det telemedicin
ske forløb tages der stilling til den
videre plan for opfølgning af din
KOL-sygdom.

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.
HVORDAN KAN DU BRUGE TELE
KOL CASE MANAGER
• En snak om hvordan du klarer
dig i hverdagen; hvad du finder
problematisk i forhold til at have
en kronisk lungesygdom som
KOL
• Vurdering af dine målinger sam
men med dig
• Vejledning i brug af inhalations
medicin og evt. justering af det
• Hvordan du har det fysisk og
psykisk; evt. problemer med
søvn, ernæring, angst etc.
• Dine egne mål og ønsker for det
telemedicinske forløb
• Inddragelse af pårørende, hvis
du ønsker dette.
• Samarbejde med din praktiseren
de læge og hjemmeplejen; hvis
du er tilknyttet dem, og ønsker
dette.
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VILKÅR FOR LÅN AF
TELEMEDICINSK UDSTYR
Det telemedicinske udstyr er pro
jekt Horsens på forkants ejendom
og skal leveres tilbage, når du ikke
længere deltager i telemedicinsk
behandling.

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.

AV
E

VARIGHED AF
DET TELEMEDICINSKE
BEHANDLINGSFORLØB
Det telemedicinske behandlings
forløb vil vare ca. 3 måneder af
hængigt af din situation. Den Tele
Case KOL Manager giver besked,
når du ikke længere kan tilbydes
udstyret og det er tid til at måleud
styret skal afhentes.

Vi beder dig passe godt på udsty
ret. Hvis uheldet er ude og det bliv
er 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 journal og har betydning for
dit behandlingsforløb. Det er derfor
vigtigt, at det kun er dig, der bru
ger udstyret.

KONTAKTINFORMATION
Du er altid velkommen til at os, hvis
du har spørgsmål.

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

Hvis du ringer, og telefonen ikke
tages, kan du indtale en besked,
og du vil blive kontaktet. Træffet
id er i udgangspunktet dagtid på
hverdage.

Navn:

Email:

Vi ser frem til samarbejdet.
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Skulle du have tekniske ud
fordringermed det telemedicinske
udstyr bedes du kontakte:

Tlf.:

Venlig hilsen

FALCK Hjælpemidler A/S
Tlf.: 7199 0636
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ET SAMARBEJDE MELLEM:

