Denne pjece er til borgere og deres pårørende, som ønsker at
vide mere om tilbuddet telemedicinsk sårvurdering.
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Telemedicinsk Sårvurdering
- Et tilbud til borgere med
behandlingskrævende sår

Tag en
pj
bliv klo ece og
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teleme re på
di
sårvur cinsk
dering

Spørg lægen eller sygeplejersken
om mere information

Ofte stillede spørgsmål om
telemedicinsk sårvurdering
Denne pjece indeholder de
oftest stillede spørgsmål om
telemedicinsk sårvurdering.
Her kan du læse om tilbuddet
og gøre dig overvejelser om
hvorvidt, det kunne være noget for dig eller en pårørende.
Hvad er Telemedicinsk
sårvurdering?

Telemedicinsk sårvurdering er til alle
typer komplekse sår, ikke kun diabetiske fodsår, som illustrationerne
viser.

Hvem er egnet til telemedicinsk
sårvurdering?

Alle borgere og alle typer sår er
som udgangspunkt egnet til telemedicinsk sårvurdering. Der kan dog
være undtagelser. Det er lægen, der
vurderer hvorvidt såret egner sig til
telemedicinsk sårvurdering.

Hvad ligger der i begrebet ”telemedicinsk sårvurdering”?
Definitionen på telemedicin er en

Der tages billeder af såret, som sendes videre til sygehuset, der så giver
råd og vejledning til behandling. Behandling og tilsyn sker på baggrund
af sygeplejerskens faglige viden og/
eller instrukser fra sygehuset. Der vil
fortsat være opfølgende konsultationer på sygehuset, men til fordel for
borgeren, bliver intervallerne mellem konsultationerne på sygehuset
længere.

Hvad er fordelen?

sundhedsydelse, der leveres
digitalt over afstand. Telemedicinsk
sårvurdering er den kontakt, der
foregår over afstand mellem kommunalsygeplejen og sårspecialister
på sygehuset, som kommunikerer via en digital sårjournal. Selve
konsultationen består i et sårbillede
taget hos borgeren og en tekst, der
dels beskriver såret og borgerens
tilstand. Samlet sendes det via et
lukket system (af hensyn til datasikkerheden) ind til sårambulatoriet.

Fra et sår bliver
opdaget til der
stilles en
diagnose
kan ofte
tage tid.
Telemedicinsk sårvurdering kan
hjælpe til, at sår
opspores tidligere
så du får en hurtigere diagnose og
kan modtage den rette behandling.
En anden fordel er, at man sparer
transporten ind til og ventetiden på
sygehuset.

Hvordan foregår det?

Er der andre fordele?

Enten indkaldes du til en nærliggende klinik for at blive tilset og få
behandlet såret eller også kommer
kommunalsygeplejersken ud til dig.

Som modtager af telemedicinsk
sårvurdering kan du få adgang
til Pleje.net, og pårørende kan
få adgang, hvis de ønsker det.

Det giver dig og din familie mulighed
at følge med i forløbet og tage aktivt
del i behandling og heling.

Hvordan får jeg telemedicinsk
sårvurdering?
Du kan spørge følgende, om du kan
modtage telemedicinsk sårvurdering:
• din praktiserende læge
• din kommunalsygeplejerske
• sygeplejersken på sundhedscentret eller sårambulatoriet.

Vigtigt at huske

Telemedicinske
konsultation gives
kun efter forundersøgelse på sygehuset. Tilbuddet kører
parallelt med dit normale sårbehandlingstilbud.
Telemedicinsk sårvurdering foregår
sideløbende med behandlingstilbuddet på sygehuset, men er en
mulighed for at føre tættere kontrol
med sårhelingen samtidig med at
minimere antallet af transporter til
sygehus. Det kan være med til at
gøre din hverdag som sårpatient
mere komfortabel.

