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Kommissorium for klinisk brugergruppen (WebPatient)
Grundlag
Sundhed- og Ældreministeriet ønskede, som led i Regeringens styrkelse af det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen, at iværksætte et 3-årigt projekt (2016-2018) med fokus på brug og udbredelse af
elektronisk Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis.
Projektets målsætning var, at 65% af ydernumrene i almen praksis var begyndt at anvende elektronisk PRO
ultimo december 2018. Målet blev opnået ultimo januar 2019.
Ved projektets udløb 2018 indgik Sundhedsministeriet og MedCom aftale om, at forlænge projektet til 31.
december 2019, med henblik på at sikre
•
•

•
•

Fortsat drift, udvikling og yderligere udbredelse af løsningen i almen praksis
Dynamik og sammenhæng for PRO-skemaer tværs af projekter i almen praksis.
Tættere samarbejde mellem især projekterne ”PRO i almen praksis”, ”Forløbsplan” og ”Digital
almen praksis” med fokus på PRO-skemaer som kan deles og anvendes på tværs af projekter.
Udstilling af spørgeskemaer fra almen praksis i den nationale spørgeskemabank
Model og tekniske forudsætninger for opkobling af PRO-løsninger i almen praksis til den fælles
nationale PRO infrastruktur.

Projektet indgår i MedCom11 forankret under MedComs styregruppe.
Som løsning for elektronisk PRO i almen praksis blev det i 2016 valgt at udbrede og videreudvikle
WebPatient i WebReq. I projektforlængelsen 2019 stilles WebPatient, som i den forrige projektperiode,
gratis til rådighed for brugere af WebReq.
WebPatient er udviklet af Dansk Medicinsk Data Distribution (DMDD) som et modul i WebReq.
WebPatient/WebReq giver praktiserende læge mulighed for at ”bestille” og modtage hjemmemåling/svar
fra patient i samme arbejdsgang som for lægens bestilling af laboratorieprøver.
WebPatient indeholder pr 5. december 2018 følgende 15 hjemmemålinger/skemaer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjemmeblodtryksmålinger
Angst-, Stress- og Depressionsskemaer
Dansk Prostata Symptom Scoringsskema (DAN-PSS)
Blodsukkerprofil
Kropsmål
Væske-/vandladningsskema (voksen og barn)
Peakflow
Hovedpinedagbog (voksne)
COPD assessment testen (CAT)
CMDQ (Common metal disorder questionnaire)
MRC-Dyspnøskala
KRAM

Projektet monitoreres i forhold til udbredelsesgrad, tilslutning og anvendelse blandt alment praktiserende
læger. December 2018 var brugen af WebPatient 63% i almen praksis.
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Mål for udbredelse af WebPatient i almen praksis i projektperiode 2019:
•

75% ultimo 2019

Formål
For at understøtte inddragelse af brugerbehov og -ønsker i den fortsatte udvikling af WP ønskes fortsat en
brugergruppe tilknyttet WP i 2019.
Medlemmer af brugergruppen har ansvar for:
-

At prioritere indkommende ønsker for ændringer og videreudvikling af WebPatient og sikre, at nye
skemaer følger DSAM eller alternativt specialeselskabernes vejledninger og kliniske retningslinjer.
At bidrage med faglig viden i forhold til at koordinere og udvikle nye PRO-skemaer som kan deles
og anvendes på tværs af andre projekter i almen praksis.

Periode:
Brugergruppen er nedsat maj 2019 og frem til 31. december 2019 i projektforlængelsen 2019.
Brugergruppens medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•

3 praktiserende læger
1 praksispersonale
1 datakonsulent
1 PLO repræsentant
1 DSAM repræsentant
1 DMDD
1 Medcom

Mødeplan:
Gruppen mødes 1-2 gange á 3-4 timer pr møde for at drøfte status, prioritering af indkomne ønsker for
ændringer og udvikling samt sammenhæng for PRO-skemaer på tværs af projekter i almen praksis.
Der er planlagt følgende møderække i 2019 for brugergruppen:
•

2019 (maj, november)

Brugergruppen kan indkalde specialister adhoc til møderne.
Der er afsat 100 timer til videreudvikling af WebPatient i projektets forlængelse. Udvikling af nye skemaer
skal ske på bestilling og finansiering fra andre projekter i almen praksis.
Rådgivende patientpanel:
Et rådgivende patientpanel etableres og tilknyttes brugergruppen.
Patientpanelet vil ved behov blive indkaldt og bedt om at teste og evaluere WebPatients patientrelaterede
system.
Mødeleder og referent:
Projektleder, MedCom
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