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Der kan nu igen henvises patienter til TeleCare Nord i inklusionsområderne

For at patienter med diagnosticeret KOL kan deltage, skal der være en henvisning fra deres læge.
Henvisning sendes til kommunen som ved henvisning til kommunal rehabilitering. Se her for
henvisningsoplysninger og inklusionsområder.

Se dine patienters målinger på sundhed.dk

Som praktiserende læge har du adgang til at se dine patienters hjemmemålinger på sundhed.dk. Du
anvender dit vanlige log-in til sundhed.dk. De telemedicinske målinger udgør saturation, blodtryk, puls
samt vægt. Læs mere her.

Nye muligheder for at henvise til subakut arteriepunktur for TeleCare Nord patienter.
Dette tilbydes i sygehusets lungeambulatorium inden to hverdage. – se her

Hvorfor kommunerne retter henvendelse til almen praksis vedrørende
grænseværdier?

Der er fastsatte default grænseværdier for saturation, puls, blodtryk og vægt for patienter i TeleCare Nord.
Disse er sat for patientgruppen i samarbejde mellem NordKAP og AAUH lungemedicinsk afdeling. Hensigten
er at undgå for mange unødige alarmer og kontakt til almen praksis. For nogle patienter vil der være behov
for at vurdere grænseværdierne med henblik på justering, hvis disse er habituelle for patienten. Det er en
lægefaglig opgave at sætte og justere grænseværdier. Dette finder sted i almen praksis, eller på sygehuset
hvis patienten følges her.

Henvisning af patienter til sygehuset ved behov for at sygehuset tager ansvaret for at
følge op på patientens telemedicinske data

Hvis borgeren bliver dårligere vurderer kommunen, om der er behov for kontakt til almen praksis mhp. om
årsagen er grundet KOL eller anden årsag. Hvis tilstanden er grundet KOL kan almen praksis henvise
patienten til sygehuset for tættere opfølgning på patientens telemedicinske data. Der sendes henvisning til
sygehuset med sygehushenvisningen med overskriften KOL TeleCare Nord.

Information til Almen Praksis om TeleCare Nord
Kan du finde på praksisinformation og på telecarenord.dk

