
Vil du gerne tilmelde dig den digitale 

patientuddannelse,  

eller har du spørgsmål? 

 

Kontakt: 

Sundhedssekretariatet 

Tlf. 63 51 60 89 

sundhedssekretariatet@langelandkommune.dk 
Pårørende 

Dine pårørende kan være en vigtig støtte, 

når du skal ændre vaner.  

Du har mulighed for at tage e-læringskurset 

sammen med dine pårørende, ligesom på-

rørende er velkomne til at deltage i webina-

rerne.  

Digital patientuddannelse er et 
tilbud til dig, der har type-2 di-
abetes. Du kan deltage hjemme 

fra din PC eller iPad / tablet. 

Digital patientuddannelse: 

Et tilbud til dig, som har    
type 2-diabetes 

Lev  livet 

 med diabetes 

Langeland Kommune er én af flere kommuner, 

der tilbyder digital patientuddannelse. 

”Webinarer er en rigtig 

god måde at nå ud til folk. 

Jeg tror ikke, at jeg ville 

deltage, hvis jeg skulle ud 

af huset.” 



Digital patientuddannelse: Lev livet med diabetes 

E-LÆRING 

Tilbuddet består af et e-læringskursus 

(selvstudie), hvor du kan få viden om livet 

med diabetes og har adgang til videoer og 

øvelser om emnerne: 

- At passe på min krop  

- At passe på min psyke  

- At søge støtte  

 

Du finder e-læringskurset her: 

www.prologio.com – vælg kategorien sundhed. 

Eller indtast dette direkte link:  

https://www.prologio.com/courses/detdigitalesu

ndhedscenter 
 

Hvis du har tekniske problemer med e-

læringskurset, kan du kontakte supporten alle 

hverdage fra kl. 9 - 16 på telefon 70 20 16 24 

eller på e-mail til info@prologio.com 

WEBINAR 

Du har også mulighed for at deltage i webinarer 

med sundhedsprofessionelle undervisere og 

andre mennesker med type 2-diabetes.  

Et webinar er online undervisning, som foregår 

via din PC. Den sundhedsprofessionelle under-

viser giver hverdagsnær inspiration til at leve 

godt med type 2-diabetes. Du har mulighed for 

undervejs at chatte med både den sundheds-

professionelle underviser og de andre deltagere 

– men du kan også bare lytte og se med. 

 

Før hvert webinar modtager du en e-mail med 

et link til webinaret og en opfordring til at sende 

en e-mail med et spørgsmål, du gerne vil have 

taget op. Så har underviseren mulighed for at 

tage udgangspunkt i det, der interesserer dig.  

Hvis du vil deltage i et webinar via PC eller tab-

let/ iPad, skal du først hente app’en ”Adobe 

Connect”.  

Video med introduktion til at deltage i webinar:  

https://vimeo.com/220931278/05244b72c9 

FORLØB 

Hvis du ikke har mod på selv at gå i gang med 

e-læringskurset, tilbyder Langeland Kommune 

at hjælpe dig. Du kan starte dit forløb med en 

startsamtale og afslutte det med en slutsamtale 

med en sundhedsprofessionel medarbejder. Du 

er fortsat velkommen til at bruge e-

læringskurset efter forløbets afslutning. Din ad-

gang udløber ikke.  

 

Lev livet med diabetes er et digitalt 

tilbud til dig, som har type2-diabetes 

og gerne vil vide mere om, hvordan 

du lever et godt liv med diabetes.  

 

Hvem kan deltage? 

Du kan deltage, hvis du er over 18 år, 

har type 2-diabetes og forstår dansk i 

tekst og tale.  

Det er en fordel, hvis du er motiveret for 

at arbejde med din livsstil. Desuden skal 

du have adgang til en PC eller tablet /

iPad. 

 

Underviserne  

Underviserne på webinarerne er:  

 Fysioterapeuter 

 Diætister 

 Sygeplejesker 


