Nyt fra TeleCare Nord - Fortsættelse af TeleCare Nord Hjertesvigt til
sommeren 2019
Det er besluttet at fortsætte TeleCare Nord hjertesvigt frem til sommeren 2019. Oprindeligt skulle projektet
afsluttes med udgangen af november 2018. De nuværende patienter i projektet tilbydes derfor at
fortsætte. Samtidig tilbyder Region Nordjylland og 10 ud af 11 kommuner nye patienter i
hjertesvigtsambulatorier og den eksisterende kontrolgruppe at få et tilbud om telemedicin i en begrænset
periode. Der kan for enkelte patienter være behov for, at den kommunale sygeplejerske retter henvendelse
til praktiserende læge med henblik på at tilrette grænseværdier.
Regionen og alle kommuner, undtaget Hjørring Kommune, tilbyder fremover at nye patienter i
hjertesvigtsambulatorierne kan få et tilbud om telemedicin. Samtidig tilbydes den eksisterende
kontrolgruppe i projektet at få tilbud om telemedicin. Valget om at fortsætte tilbuddet i en begrænset
periode er et ønske om at skabe en større volumen af patienter med henblik på at fastholde kompetencer
hos de sundhedsfaglige, som har en telemedicinsk opgave. Samtidig er det et ønske at fortsætte tilbuddet
frem til endelig beslutning om drift. En beslutning som afventer forskningsresultaterne fra Aalborg
Universitet.

Henvendelse vedr. tilretning af grænseværdier til almen praksis
De kontrolpatienter, der ønsker at tage imod et tilbud, skal kontakte TeleCare Nord. Herefter vil de blive
kontaktet af den ansvarlige sygeplejerske fra hjertesvigtsambulatoriet m.h.p. relevans af tilbud.
Hjertesvigtsambulatoriet sender derefter henvisning til kommunen, som starter patienten op med
telemedicin. Kommunen sender samtidig korrespondancemeddelelse med information om opstart til egen
læge.
Størstedelen af patienterne i kontrolgruppen er siden projektets opstart efterhånden blevet afsluttet fra
hjertesvigtsambulatorierne til almen praksis. Der kan for enkelte patienter i kontrolgruppen opstå behov
for at tilrette grænseværdier i forløbet, og dermed behov for, at kommunen kontakter den praktiserende
læge omkring dette. Kontrolgruppen udgør 130 patienter. Af disse forventes op mod halvdelen at tage
imod et tilbud, dvs. op til 65 patienter, hvoraf en lille andel af disse vil have behov for at få tilrettet
grænseværdier.
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