Implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med
KOL i Region Midtjylland og kommuner
Fælles telemedicinsk IT løsning vil komme borgere med lungesygdommen KOL
til gode
4. juli 2019
De tre landsdele i VestDanmark står sammen om at give borgere med KOL en telemedicinsk IT løsning i
eget hjem. Fordelen er større tryghed, øget sygdomsindsigt og færre sygehusbesøg.
I efteråret gik de tre landsdele med 52 kommuner og regionerne Midtjylland, Syddanmark og Nordjylland
sammen om køb af en telemedicinsk medarbejderløsning, og nu er indkøbet af en borgerløsning ligeledes
i hus. Indkøbet er sket som led i den nationale udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til
borgere med lungesygdommen KOL.
Borgerløsningen skal sikre, at borgere med KOL, som i eget hjem bl.a. skal foretage målinger af
iltmætning, puls og vægt, kan sende dem sikkert til det sundhedspersonale, som skal modtage og
vurdere data.
Hjemmemonitorering gør det nemmere for borgere med KOL at tage aktiv del i egen behandling. Det
medfører ligeledes større tryghed såvel som færre hospitalsindlæggelser.
Følgeforskning har desuden vist, at der er stor brugertilfredshed, kliniske forbedringer og en
samfundsøkonomisk gevinst ved at tilbyde borgere med KOL denne form for telemedicin.
Den nyindkøbte IT løsning skal bruges både på hospitaler og i kommuner.
Samarbejdet om én fælles telemedicinsk IT løsning vil sikre sammenhæng i patientforløb på tværs af
sektorer, idet både sygehus og kommune får mulighed for at se de data, som borgeren sender via
borgerløsningen.
Det bliver CGI Danmark, som leverer borgerløsningen såvel som medarbejderløsningen. De integrerer
begge til en telemedicinsk infrastruktur for hele landet, som er under udvikling. Der forventes, at
løsningerne er klar til fuld drift sommeren 2020.
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