
Pipaluk - Telemedicin i Grønland
 
Hvad er telemedicin? 

-
 

Det hele er samlet ét sted
 

Computeren er tilkoblet undersøgelsesudstyr: stetoskop, blodtryks-

måler, EKG, kamera, spirometer mv. Det hele er samlet i det vi kalder 

Pipaluk.

Undersøg – send – få svar
 

I denne folder kan du læse mere om:
 
• hvordan du tænder Pipaluk
• et E-læringskursus, der fortæller om, 

hvordan du anvender Pipaluk
• hvor du får hjælp, hvis du får proble-

mer med Pipaluk

Praktisk information

Kan du ikke få Pipaluk til at virke? 

Kontakt nærmeste sygehus eller helpdesk.

Har du glemt dit brugernavn eller adgangskode?
For at bruge Pipaluk, skal du have et brugernavn og en adgangskode. 
Har du endnu ikke modtaget dette, så kontakt superbrugeren på nær-
meste sygehus for at få hjælp.

Er du endnu ikke fortrolig med Pipaluk?

Gennemgå Pipaluks indbyggede eLæringskursus. Det har du adgang 
til, så snart du har tændt Pipaluk. Tag hovedtelefonerne på og gå 
kurset igennem fra en ende af - eller vælg det emne, du gerne vil vide 
mere om.

Pipaluk giver bedre kvalitet i behandlingen

• Hurtig hjælp til diagnostik og behandlingsforslag
• Effektiv dialog med den bygdesundhedsansvarlige
• Kortere ventetid for patienten
• Bedre ressourceudnyttelse osv.

Hjælp dig selv og dine patienter: Brug Pipaluk

Er du i tvivl om noget vedr. brugen af Pipaluk, 
så kontakt Hotline på tfl 34 47 28.

Telemedicin er, når man undersøger patienten i en bygd og ved 
hjælp af internettet overfører sine kliniske undersøgelsesresul-
tater til et andet sted, fx til et sygehus.



Tænd for Pipaluk

Følg denne vejledning

1. Sørg for at der er strøm til din Pipaluk og at der altid 
er tændt for hovedafbryderen. Den sidder forrest på 
Pipaluk. 

2.  Start computeren ved at trykke på den sorte knap på 
siden af Pipaluk. Vent til Windows er startet op. 

Start derefter telemedicinsystemet Pipaluk

1. Dobbeltklik på ikonet ’tConsult Cart’ på skrivebordet. 

2. Når det kliniske program på Pipaluk er startet, kan du 
begynde dine undersøgelser af patienten.

Pipaluk står opstillet 70 steder i bygderne og på kystsyge-
husene.

 
Brug Pipaluks indbyggede eLæringskursus 

1.  Start computeren på Pipaluk
2. Dobbeltklik på ikonet ’eLæring’ på skrivebordet
3. eLæringskurset åbner (husk højttalere eller hovedte-

lefoner)
4. Kurset er med grønlandsk og dansk speak – skift 

sprog på  foroven

Lær Pipaluk at kende

en patient i systemet og 
opretter en sag...

>

Se hvordan du måler 
blodtryk og foretager andre 
kliniske undersøgelser...

<

>
Se hvordan du  bruger 

 
og gemmer billederne...

Se hvordan du afslutter en 
sag og sender den til nær-
meste sygehus...

<

E-læringskurset indeholder i alt 18 emner

- og meget mere...

undersøgelseskameraet
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