
Hvis du har et sår, som har svært ved at hele og hvor flere fagpersoner samarbej-

der om din behandling, opretter vi en personlig sårjournal i systemet Pleje.net 

De sårbehandlere, som indgår i dit behandlingsforløb, får adgang til din sårjournal, 

uanset hvor de arbejder. Det kan være fx en sårspecialist på hospitalet, din prakti-

serende læge, din sårsygeplejerske og dig selv.  

I løbet af din behandling tager vi billeder af dit sår og skriver oplysninger om såret 

i den fælles journal. Det betyder, at vi let kan samarbejde om din behandling, og 

at du får den bedste rådgivning. Vi kalder det telemedicinsk sårvurdering. 

 

Du og det personale, som skifter dit sår, får en hur-

tig tilbagemelding fra specialisterne på hospitalet 

Sårspecialisterne kan let komme med forslag til for-

bedringer i din behandling 

Sårspecialisterne kan let følge, hvordan dit sår for-

andrer sig i hele forløbet 

Det meste af din behandling kan foregår derhjemme 

eller i dit sundhedshus i stedet for på hospitalet. 

For at vi kan oprettet din sårjournal, skal du give mundtligt samtykke til, at vi må 

oprette den, og at dine billeder og beskrivelser af såret kan ses af de sårbehandlere, 

der er en del af dit behandlingsforløb. Dette kan f.eks. være sårsygeplejersker i din 

kommune eller på hospitalet. Det kan også være din praktiserende læge. 

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage uden konsekvens for din 

behandling. 

 

Sårjournalen er et journalsystem, som sikrer 

hurtig og sikker elektronisk kommunikation 

imellem dine sårbehandlere både i kommunen, 

på hospitalet og hos din læge.  

Du får en personlig journal, som vi opretter på  

www.pleje.net.  

Sårjournalen er udviklet af Dansk Telemedicin 

A/S og bruges i hele Danmark.  

Du kan selv få adgang til din sårjournal på 

www.pleje.net via dit nem-id eller et login fra 

din sårbehandler. 

Din sårbehandler kan udlevere en vejledning, 

der viser, hvordan du benytter sårjournalen. 

I din sårjournal kan du skrive beskeder, og få 

svar fra dine sårbehandlere. Du og dine pårø-

rende kan også følge med i din behandling. 
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Fælles Servicecenter for Telesundhed har indgået aftaler med en række kommuner 

og hospitaler i region Midtjylland om at hjælpe med at svare på spørgsmål og løse 

problemer i sårjournalen.  

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til det tekniske i din sårjournal kan du 

kontakte Fælles Servicecenter for Telesundhed. 

 

 

 

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af 

dit sår, kan du kontakte din sårbehandler.  

  

Vejledning til borgere om telemedicinsk sårvurdering, marts 2016. 

 

 

Åbningstider 

Alle hverdage kl. 08.00-16.00 
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