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Telemedicinsk sårbehandling Fremtidens behandlingsform

Ældre og Omsorg
Brøndby Kommune

Telemedicinsk
sårbehandling
Folderen indeholder en kort
beskrivelse af telemedicinsk
sårbehandling.
Vi håber, at folderen giver dig en
god forståelse for de mange fordele,
denne nye behandlingsform kan give
dig.
Ældre og Omsorg
Brøndby Kommune
Park Allé 160

Fremtidens behandlingsform

Alle, der deltager i din sårbehandling,
har tavshedspligt.
Information

Hvor lang tid

Telemedicinsk sårbehandling foregår
i et samarbejde mellem sygeplejersken
og et sårcenter på hospitalet.

Det er individuelt, hvor lang tid, en
sårbehandling varer.

Der benyttes en fælles sårjournal,
så sygeplejersken og sårcentret
kan arbejde tæt sammen om
behandlingen af dit sår.
Sårjournalen gør det muligt for
sygeplejersken og sårcentret at lægge
en behandlingsplan bl.a. ved at sende
billeder af såret til hinanden.
Derfor vil sygeplejersken med jævne
mellemrum i dit behandlingsforløb tage
billeder af dit sår med sin mobiltelefons
kamera.
Billederne sendes via den fælles
sårjournal til sårcentret med henblik på
løbende tilretning af din
behandlingsplan.

Al erfaring viser dog, at telemedicinsk
sårbehandling fremmer sårhelingen og
dermed forkorter behandlingsperioden.
Sikkerhed - fortrolighed

Målet for telemedicinsk
sårbehandling
• At forebygge indlæggelser
• At forbedre kvaliteten af den
sårbehandling, du modtager
• At sikre hurtig adgang til
specialistvejledning

Det er vigtigt at understrege, at
sikkerheden om - og brugen af - dine
personlige oplysninger er de samme
som ved al anden sårbehandling.
Dette betyder, at det kun er folk med
tilknytning til behandlingen, der har
adgang til dine oplysninger.

• At fremme sårhelingen
og mindske komplikationer

Din egen læge modtager en besked om,
at du indgår i Telemedicinsk
sårbehandling, men er ikke en del af
behandlingen.

Vi vil gerne høre borgernes mening om
indførelse af telemedicinsk
sårbehandling, og du kan derfor blive
bedt om at fortælle os, hvad du synes
om den behandling, du har modtaget.

• At undgå ventetid
og transporttid til hospitalet.
Hvad skal du gøre?

