Aalborg Universitet Oktober 2010

INVITATION
Kære borger med KOL og pårørende
Vi vil gerne invitere dig til at deltage i en lokal og gratis portal på internettet for borgere med KOL og
pårørende. Portalen er under udvikling og er opstået på baggrund af ønsker fra borgere med KOL,
som har deltaget i Telekat projektet og som syntes, at de manglede et lokalt mødested på
internettet. Du kan læse om Telekat-projektet på følgende adresse www.telekat.dk.

Hvad er formål med portalen?


At du kan få støtte til at fastholde gode motionsvaner fx via træning i eget hjem.



At du kan møde andre borgere med KOL og pårørende virtuelt for at udveksle ideer om
træning, kost, m.v. eller lave aftaler om fælles aktiviteter.



At du via portalen kan fastholde dit netværk med andre borgere med KOL efter fx et
rehabiliteringsophold på Sundhedscenter Aalborg/Hjørring eller andre steder i Region
Nordjylland.



At du selv har mulighed for at komme med ideer til nye funktioner til portalen.

Hvem kan deltage?
For at du kan deltage kræver det følgende:


At du har fået diagnosen KOL eller er pårørende til en borger med KOL



At du har bopæl i Region Nordjylland



At du har adgang til en PC´er med internetforbindelse



At du har en email adresse (gratis email adresser er mulige)



At du har lyst til at deltage

Det er ikke en forudsætning, at du har deltaget i Telekat-projektet. Alle er velkomne.

Hvad er målet med portalen?
Det er målet, at portalen løbende skal udvikles og afprøves af borgere med KOL og pårørende i
perioden fra september 2010 til og med marts 2011. Undervejs vil forskere og studerende på
Aalborg Universitet sammen med en brugergruppe tage imod ideer til nye funktioner på portalen og
evaluerer erfaringerne med den. Efter prøveperioden vil der blive taget beslutning om portalen skal
fortsætte.

Konkurrence
På nuværende tidspunkt har portalen ikke et selvstændigt navn, hvorfor du inviteres til at deltage i
en navngivningskonkurrence. Formålet er, at I - som brugere eller pårørende - selv finder et godt
navn, som kan være sjovt eller sigende, og som gør det attraktivt for borgere med KOL samt
pårørende at deltage aktivt på portalen. Det bedste forslag præmieres med tre flasker god rødvin.
Frist for svar er mandag den 8. november 2010. Svaret sendes til udviklingsingeniør Bernhard Ege på
bme@hst.aau.dk og navnet offentliggøres efterfølgende på portalen - vinderen får direkte besked.

Hvordan kan jeg tilmelde mig?
Du kan oprette dig selv som bruger på portalen ved at gå ind på følgende internetadresse:
https://portal.telekat.dk/forum/portal.php
Herfra kommer du til startsiden, som du ser på nedenstående billede. Her kan du tilmelde dig ved
som det første at trykke på ordet Tilmeld (markeret med rødt på billedet herunder).

Tryk på Tilmeld

Efter tilmelding
og godkendelse
kan du logge på
med brugernavn
og kodeord her.

Klik her for svar på
ofte stillede spørgsmål

Ved klik på Tilmeld vises betingelserne for at benytte dette forum:

Tryk her

Disse betingelser skal accepteres ved at trykke på knappen i bunden. Herefter præsenteres du for en
del felter hvoraf de *-markerede skal udfyldes og resten er valgfri.
Efter at du har tilmeldt dig på portalen, bliver din henvendelse godkendt af udviklingsingeniør
Bernhard Ege på Aalborg Universitet. Efter godkendelsen vil du kunne logge ind. Godkendelsen gives
ikke øjeblikkeligt og du skal forvente lidt ventetid.
Portalen er et lukket forum, hvilket betyder, at der kun er adgang for ”godkendte” brugere.

Hvilke funktioner er der på portalen?
Nedenstående billede viser, de fora der allerede er oprettet på portalen. Her kan du læse de indlæg,
som andre brugere har skrevet samt selv deltage aktivt i debatten. Du kan fx komme med tip og
ideer i forhold til træningsaktiviteter.

Klik på overskriften
for at besøge det
pågældende forum

Hvis jeg har en god ide - hvem skal jeg kontakte?
De eksisterende funktioner er oprettet ud fra udtrykte behov fra deltagerne i Telekat-projektet. Hvis
du har en god ide til nye funktioner på portalen, vil vi meget gerne høre om den og vurdere den
sammen med brugerpanelet med henblik på, at vi kan arbejde videre med ideen. Brugerpanelet
består af borgere med KOL, som har deltaget i Telekat-projektet, sundhedsprofessionelle, forskere,
udviklingsingeniør og studerende fra Aalborg Universitet. Du kan sende dine ideer til:

Udviklingsingeniør Bernhard Ege bme@hst.aau.dk eller ring på mobil 20 51 59 46
Vi glæder os til at møde dig på portalen, og du er velkommen til at sprede budskabet om portalen til
andre borgere med KOL og deres pårørende.
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