
Borger udskrves

Borger på hospital 

har brug for 

genoptræningsplan, 

som udfærdiges af 

fysioterapeut

Aktører: borger, fys på hospital, fys i kommune, 

praktiserende læge, læge på hospital, myndighedsafdelingen 

på kommunen, pårørende, Zealand Care

Udstyr/artefakter

- Telemedicinsk løsning

- Genoptræningsplan

- Epikrise

- Advis

- Individuel plan

- Mail

- Samtykkeerklæring

- Modem med simkort

NU: Patient bliver operereret og får ny hofte og skal efterfølgende genoptrænes

Advis sendes til kommune

Læge notat i epikrise 

sendes til praktiserende 

læge

Genoptræningsplanen fordeles 

til enten 1) special 

genoptræningscenter 2) almen 

genoptræningscenter, 3) privat 

fysioterapeut 4) almen lokal 

center eller neurocenter

Følelser, smerte, træt, ondt, fortrøstningsfuld, 

vilje, lettet, modig, glad, 

Det valgte center tildeler en fys til 

opgaven

Fys inviterer borger til at 

komme til centeret – eller 

tager ud til borger, hvis det er 

umuligt for borger at komme i 

centeret

Max 5 dage

Fysisk møde af 1 times 

varighed ml. borger og 

fys + evt. pårørende

Mål og plan aftales og 

evt aftale om 

telemedicin. 

Samtykkeerkæring og 

udstyr afprøves

Fys laver 

individuel plan og 

opretter 

brugernavn i 

telemed system 

og sender mail til 

Zealand Care

Mail til Zealand Care 

indeholder navn, adresse 

og telefon nr og dato for 

opsætning

Zealand Care kører ud med 

ustyr og installerer i 

borgerens hjem. Skærm 

inkl. PC, Kinnect kamera, 

modem m simkort

Udstyret opsættes og 

afstand etc. afrpøves 
Borger træner selv Holdtræning

Terapeut for mail om, 

t ræning ikke er god

Til holdtræning mødes 

borger og fys og 

korrigerer træning eller 

det sker pr telefon

Træning fortsætterBorger afsluttes 
Mail  til Zealand 

Care, som hente 

udstyr
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- Genoptræningsplan

- Epikrise

- Advis

- Individuel plan

- Mail

- Samtykkeerklæring

- Modem med simkort
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Terapeut for mail om, 
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Til holdtræning mødes 
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Care, som hente 
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Træning fortsætter 

evt. som 

egenomsort 

supporteret af FSC

Tekniske problemer 

kontakter borger 

center

Afbestille alarm via 

selvbetjening

Besøg hos lægen

Diabetes kontrol

Patient planlagt 

operation og 

vurdering af 

inklusion, samt et 

forventet 

standardforløb

Teknologiafkla

ring
Uddanne 

patient Operation


