
HISTORIER OM FÆLLES SERVICECENTER

MÅLINGER

Nikolaj:
- 68 år
Sygdom/behov:
- KOL middel grad
- Genoptræning
- Diabetes
- forhøjet blodtryk og kole-
sterol (skal have medicin for 
dette)
Behandling:
- TeleKOL (selvmonitorering)
  Virtuel genoptræning
  (træning i eget hjem)

Kommune

Jeg er ikke helt 
på toppen ...

Vi vil gerne igang med 
TELESUNDHED 
kan I hjælpe?

Ja! Her er det nye 
pilottestede 

udstyr

Cer
tifi

-

cer
ing

Udstyr

Udstyr købt ifølge aftale med 
kommune og videncenter.

Vi uddanner personale og sørger 
for bruger administration

Vi er nyansætte i kommunen 
og FSC sørger for brugerad-
ministration og oplæring i det 

telemedicinske udstyr

Ups, fra nu af 
tager jeg skarpe 
billeder - tak! Jeg har det 

holistiske
overblik 

borgere

Borger:
Forløb:

Vi agerer support for 
sårsygeplejersker og 

følger op på manglende  
beskrivelser/billeder 

FX:

Rikke Cilja, 
Sarah Egbert Eiersholt

Til ska
rpe

billed
er

Vi laver opmåling af sår: 
- Fremmer kvalitet
- Sparer sygerplejerskers tid

Sådan, også..., 
og derfor...

Z
Z

Z

Hvordan var dine 
målinger?

Vi rykker *konsulta-
tionen til i morgen

*video

Du skal få adgang til 
mit “site”/tal, og 

være med i videokon-
sultationen imorgen!

A       B
... og hvordan 
går det med 

medicineringen?

Jeg sætter det op 
og underviser!

Det må jeg 
prøve med 

det samme!

Træn som planlagt med 
blød opstart pga. de 

seneste KOL-målinger.
mange hilsner din
fysioterapeut

Se her:
site

FCS

Hej far!

Invitation

datter

sygeplejerske

datter

hjemmesyge-
plejerske

KOL-
sygep-
lejerske

Callcenter

Videncenter

FCS

Database Flere nye
sygeplejersker

Nikolaj får

tryghed
Ser lavere ud 
end normalt!

Kalender
• Besøg af datter
• Selvmonitorering af 
lungefunktion
... han har en aftale om 
at få leveret nyt udstyr 
til genoptræning
• Besøg af hjemmesyge-
plejerske

Kalender

Best 
pract

ice

Empowerment

NIKOLAJS HVERDAG

SUNDHEDSFAGLIGES BRUG AF FÆLLES SERVICECENTER

MIDDAG & LUR

ØNSKE OM TELESUNDHED KØB SYGEPLEJERSKER FSC ROLLE

PRAKTISERENDE LÆGE

BESØG
BESØG AF TEKNIKER FRA 
FÆLLES SERVICE CENTER

FYSIOTERAPEUT

Snak o
m forløb

FSC tlf
selvbetjening

Genop-
trænings-
udstyr

• Fotos
Guide


