
Et tilbud, der kan hjælpe 
dig til en bedre hverdag

Information til dig, der lever med KOL

[Indsæt kommune logo]

Se mere på  
faelleskommunalsundhed.dk/telekol/

borgere-og-paaroerende  
eller kontakt din læge 

https://faelleskommunalsundhed.dk/telekol/borgere-og-paaroerende/


TeleKOL er et nyt tilbud til personer med svær KOL og skal ses 
som et supplement til den nuværende behandling. Den behandling/
kontrol, du får på sygehuset eller hos din egen læge, vil fortsat være 
den samme. Men gennem det nye TeleKOL-tilbud vil dette kunne 
foregå i dit eget hjem og derved give større fleksibilitet og mindske 
transporttiden.

Behandling på afstand 
TeleKOL er et eksempel på telemedicin. Telemedicin er 
sundhedsvæsenets digitale tilbud til dig, der gerne vil have mere 
overskud og tryghed i hverdagen. Det ses eksempelvis, når du taler i 
telefon, taler via video eller sender beskeder med en læge/
sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig person. Med TeleKOL 
behøver du nemlig ikke møde op til kontroller på sygehuset eller hos 
egen læge, da disse målinger og samtaler kan klares fra dit eget 
hjem.

Det er lidt ligesom at gå til konsultation – bare digitalt. 

Hvad indebærer tilbuddet?
Hvis du tilbydes og takker ja til TeleKOL, vil du modtage en
tablet og måleudstyr, der kan måle din vægt, din iltmætning i blodet 
og din puls. Du vil blive grundigt oplært i at bruge 
udstyret.

Du skal løbende lave målinger og sende dem ind til en 
sygeplejerske, som følger udviklingen i dine målinger og dit 
sygdomsforløb. Den praktiserende læge ser ikke data, det gør kun 
den kommunale eller regionale sygeplejerske. 

Hvorfor er det et godt tilbud for dig?
Med TeleKOL er du aktivt medvirkende til at håndtere og opfange 
pludselig forværring af din sygdom. Det vil gøre, at du bedre kan 
forstå og håndtere din sygdom, hvilket kan medvirke til at, du får en 
større livskvalitet, tryghed og ro.

Du er i løbende kontakt med en sygeplejerske, og når du og 
sygeplejersken sammen har overblik over udviklingen af din 
sygdom, giver det tryghed for dig – og dine pårørende.

Hvordan kan du få tilbuddet?
•  Din egen læge kan henvise dig til tilbuddet

•  Hvis du går til kontrol på sygehuset, kan sygehuset henvise dig til 
tilbuddet

•  Spørg også gerne selv ind til tilbuddet hos din læge eller på    
sygehuset

Opstartsfase med TeleKOL
•  Sygeplejersken oplærer dig i brug af tablet og måleudstyr

•  De første 14 dage skal du lave målinger  
(vægt, iltmæning, puls) 2 gange dagligt

•  Efterfølgende vil du skulle lave målinger 2 gange ugentligt

•  Du vil også blive bedt om at udfylde spørgeskemaer


