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Implementeringspakken
Kommunikationsmaterialer til brug ved 

implementering af TeleKOL
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Hvad?
6 kommunikationsmaterialer

Vi har udarbejdet 6 kommunikationsmaterialer, 

som er rettet imod de flere forskellige målgrupper. 

Ud over de 6 materialer, er der til denne 

implementeringspakke også vedlagt et overblik 

over, hvilke kommunikationsaktiviteter, der foregår 

i hvilket regi. Heraf kan I se, hvad der klares 

nationalt, hvad landsdelen klarer, og hvad I selv 

forventes at klare. 
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Hvorfor?
Et hjælp til kommunikationen

Implementeringspakken skal ses som et tilbud.

I kan frit benytte produkterne, og I kan tilpasse 

dem efter behov, så de passer lige præcis til jer.

Formålet med at levere implementeringspakken til 

jer er at give jer de bedste forudsætninger 

for at få kommunikeret godt og præcist til de 

vigtigste målgrupper for at nå i mål med 

målsætningerne i TeleKOL-indsatsen. 
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Hvem?
Bed gerne om hjælp

Det kan være en idé, hvis I sender denne 

implementeringspakke videre til jeres respektive 

kommunikationsafdelinger. 

Det er altafgørende, at de kan være med til at 

understøtte kommunikationen og sikre 

inddragelse af de vigtigste kommunikations-

platforme.
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Hvor?
Henvis andre til materialerne

Alle materialerne vil også løbende blive 

tilgængelige på vores hjemmeside, sammen med 

andre relevante informationer 

www.faelleskommunalsundhed.dk/telekol

http://www.faelleskommunalsundhed.dk/telekol
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Gennemgang af de 6 materialer

Borgerpjece

Denne pjece beskriver TeleKOL-indsatsen kort og præcist. 

Målgruppen for pjecen er borgere med KOL og deres pårørende.  

Formålet med pjecen er at give KOL-patienter og deres 

pårørende en viden om, at et nyt tilbud findes. 

I kan printe og placere på forskellige lokationer, hvor borgere i 

målgruppen muligvis vil befinde sig. Det kan fx være på 

sygehuset/lungeafdelingen, i lægehuse, i 

ældrecentre/ældreklubber, på borgerservice eller andre 

borgernære lokationer.

Det kan også være en idé at lægge pjecen på borgerrettede 

hjemmesider, hvis I har mulighed for det.

Borgerbrev

Borgerbrevet er en skabelon, som I kan tilpasse til jeres 

tilbud og udsende til de borgere, der er henvist til TeleKOL-

tilbuddet. 

Brevet er tiltænkt som en information, der kan sendes til 

borgeren pr. post eller digital post forud det første møde med 

monitoreringssygeplejersken og forud for modtagelse af 

udstyr. 
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Gennemgang af de 6 materialer

Q&A’s

Vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål og har givet et svar 

hertil.

De er målrettet de fire målgrupper 

• Borger/pårørende

• Kommuner

• Almen praksis

• Sygehuse/Lungeambulatorie. 

De kan eksempelvis være en hjælp til jer, når I besvarelser 

mails, de kan være gode at sende til kollegaer, som skal 

opdateres på TeleKOL, de kan bruges som info på jeres 

hjemmeside, eller de kan bruges i øvrige lokale 

kommunikationsmaterialer. 

PowerPoint-præsentation

Dette materiale er udarbejdet som en hjælp til den interne 

kommunikation. 

Hvis du fx som implementeringsansvarlig skal informere en 

anden afdeling om TeleKOL, så kan du bruge powerpoint-

præsentationen som udgangspunkt for dit 

præsentationsmateriale. Hermed kan du være sikker på, du 

kommer hele vejen rundt om tilbuddet.
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Gennemgang af de 6 materialer

Pjece til læger/almen praksis 

Pjecen beskriver TeleKOL-indsatsen kort og præcist. 

Målgruppen for pjecen er de praktiserende læger. 

Send gerne pjecen på mail til alle jeres lægeklinikker, eller 

aflever det fysisk til klinikkerne. 

Lægerne har en stor rolle i implementeringen af tilbuddet, og de 

skal derfor gerne modtage information direkte fra kommunerne.

Billede til infoskærm

Billedet er udarbejdet til at kunne bruges til infoskærme fx 

hos praktiserende læger, på relevante sygehusafdelinger, i 

kommunale borgerrettede lokationer. 
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Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, mangler 

materialer eller andet, hører 

programsekretariatet gerne fra dig. 


