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Ønske

1

2 Mette dahl

Da praksis 007242 og 007587 arbejder tæt sammen og tager over for hinanden når der er ferie og sygdom ville det være godt
hvis man på webpatient, kunne sætte kopisvar til egen læge, hvis det var afløseren som bestilte skemaet. Eks:Hvis hun har ferie
(praksis A), går en af hendes patienter ind til den anden praksis B.
Denne patient får tilsendt et skema til webpatient af praksis B, som svarer den og sender den til lægen.
Lægen fra A kan så ikke se svaret på sin egen patient, da skemaet udleveret fra praksis B.

2

4 Kaj Sparle Christensen
Professor, ph.d.,
praktiserende læge
kasc@ph.au.dk

3

2 Yder 061018 Lægerne
Vi bruger webpatient ganske meget.
Tronholmen.Også ønske
fra Trine Blak Madsen,
Inden for det respiratoriske område er vi meget glade for Astma Control Testen som er et valideret arbejdsværktøj til astma
AstraZeneca
kontrol. Sammen med spirometrien giver den de 5 kerneoplysninger som er nødvendige til at stratificere patienten som
velkontrollet, delvist kontrolleret eller dårligt kontrolleret.

Det kan vi hente
direkte fra WebReq i
funktionen Kopisvar

Kan man benytte kopi til egen læge ved disse skemaer, som ved blodprøver m.m?
Så Webpatient sender svar både til praksis A og B.

Erstat nuværende stress-skema med Perceived Stress Scale (PSS-10)

PSS-10 anvendes internationalt og er blevet
valideret i talrige undersøgelser. PSS-10
anvendes herhjemme i de nationale
undersøgelser af danskernes helbred.
Du kan finde PSS-10 her:
http://www.amkherning.dk/userfiles/file/PSSskala_Danskvalideretversion.pdf

ID 4 Flyttet fra sidste
omgang:
D.
02.02.18 Dette ønske skal
afklares og præciseres af
MedCom, så det når ikke
med i denne omgang. Tina
har bedt om, at vi sætter fra support mail d.

Fra sidste møde: Det diskuteres, om det skal erstatte det eksisterende stressskema. Det nuværende stressskema er det skema, som
praksis henvises til via sundhed.dk. Brugergruppen foreslår, at spørge DSAM, hvad de anbefaler. Dette er der bred enighed om, at det
er en god idé. PLO spørger DSAM.

Afventer afklaring med DSAM.

Ønskes implementeret.

3.3.18 samt mail i
supporten fra Tina d.
13.03.18 også mail d.
15 maj fra Tina vedr.
forespørgelse på
samme.

Det ville være et stort ønske at få ACT score med som patient indrapporteret oplysning.
På Kol området ville ønsket være det samme med CAT scoren som ville være særdeles brugbar.
I er velkomne til at kontakte mig for yderligere oplysninge.r
MVh
Thomas Clausen. lægerne Tronholmen, praktiserende læge
..............................
Sæt den gerne på listen som forslag til skema på næste brugergruppemøde - og skriv foruden Thomas Clausen. lægerne
Tronholmen også Trine Blak Madsen, AstraZeneca på som forslagsstiller til dette ønske.
Trine kontaktede mig i sidste uge med samme forslag.
AstraZeneca er i samarbejde med udviklingsklinikker i Region Midt ved at udarbejde er instruks til astma og ser gerne at det kan
bestilles via WebReq/WebPatient.
Henvendelsen er drøftet med Kurt og han er sat på til orienteret om denne mail.
Venlig hilsen/Kind regards
Tina Aa. Bjørnsholm
Fra: Madsen, Trine Blak [mailto:Trine-Blak.Madsen@astrazeneca.com]
Sendt: 14. maj 2018 13:39
Til: Tina Aagaard Bjørnsholm <TAB@medcom.dk>
Emne: RE: ACT-score - astmaskema - ønske til webpatient
4

5 Yder 053411 Lægerne
Petersbjerggaard

Kunne godt tænke sig et skema til "den nye patient", når en patient skifter praksis. Et simpelt skema med få parameter, og så
meget som muligt skal være frivilligt at indtaste. Simple spørgsmål med felter de kan skrive tekster i. Hvis der var samtykke
kunne man evt. lave det sådan at flere læger kan se skemaet, f.eks. 2 år,- ved patientspringere. Indhold f.eks. Tidl. læge?
Stamkort oplysninger, tidl. sygdomme/operationer, Disp. (arvelighed, Allergi og Medicin."keep it simpel"

Fra besøg i praksis d.
22.02.18

5

5 Yder 053411 Lægerne
Petersbjerggaard

Skemaer til konsultationsforberedelse. Anvendelses området forskelligt alt efter om det er en generel konsultation eller specifik
behandlingsforløb. "keep it simpel" men ikke snæver det for meget ind, så mister man vigtige informationer.

Fra besøg i praksis d.
22.02.18

6

2 Jane Boelskifte
<Boelskifte@dadlnet.dk
>

Der findes rigtig gode hjemme score skemaer med henblik på at opspore patienter med symptomer på hjertesvigt.
Baggrunden for ønsket om dette er, at det kunne lette lægens konsultation ved års kontrol for hypertension, AFLI tidligere AKS
etc hvis patienten i forvejen havde udfyldt et skema som afslører hvis patienten har tegn på begyndende hjertesvigt.
Hvis I ønsker det kan jeg fremsende et eksempel på et sådant scoreskema?

Mail modt. D. 25.5.18

7

1 Medcom

8

1

9

Generel gennemgang af mail og SMS til borger
Fx flere anvender dags dato som prøvedato (i stedet for at oplyse korrekt startdato for skema) - for at patient modtager sms og
mail inden de forlader konsultation. Måske skulle patient modtage en meddelelse om at der er bestilt skema på rekv.dato incl
meddelelse når ønsket prøvetagningstidspunkt oprinder?
Foreslået af MedCom
Der skal ikke indsættes default dato for HBT
Praksis meddeler, at patient oftest glemmer at rette dato til første måledato og opfordre til at patient aktivt skal udfylde dato for
1. måledag.
Ønske om et INR-skema

5 Hanne Damgård tidl.
Datakonsulent
2 Læge Henrik Wibrand
Er det muligt at få ADHD vurderingsskemaer på listen ASRS til voksne og ADHD-RS til børn ?
(HW)
[mailto:siriwibrand@msn
.com]
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Foreslået af praksis und
KPU-dage (medcom)

11

1 Kurt og Berit

Alarmgrænser

Kurt, Berit og DMDD har udarbejdet forslag til
Kurt, Berit og DMDD
implementering af default, klinik specifikke
præsenterer forslag under
og/eller patient individuelle alarmgrænser for et brugergruppemøde 7/12.
skema.

Brugergruppen bakker op om forslaget og synes, det er meget flot, at hver enkelt læge har mulighed for at vælge deres egne
alarmgrænser eller frit vælge evt. ikke at bruge denne funktion.
Det aftales, at MedCom sende forslaget til default alarmgrænser ud til høring og kommentarer i brugergruppen - med kort tidsfrist. Se
referat. Er flyttet fra forrige regneark.Står som udskydes til næste release på Release Q2 2018,

12

1 Kurt Rasmussen

KRAM skema

Til understøttelse af især og få rygestatus retur
fra patient til brug for KOL og evt. diabetes.

I dag tegner der sig dog et tydeligt billede af, at det vil kunne give værdi at tilbyde et KRAM-skema, så WebPatient kan bidrage med at Ønskes implementeret.
levere rygestatus, til brug for praksis lægesystemernes indberetning af data/indikatorer til PLSP/RKKP, for KOL og diabetesområdet.
Endvidere vil patients rapporteret rygestatus evt. kunne anvendes til forløbsplan projektet KOL (og senere diabetes).
KRAM-skemaet sættes derfor på som ønske til kommende juni-release.Er flyttet fra forrige regneark.Står som udskydes til næste release
på Release Q2 2018,
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1 DMDD - fra sidste
brugermøde
5

Assisteret indberetning fra hjemmeplejen

14
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1 MedCom og DMDD

Tilgængelighed af Web-Patient oplysninger for andre parter

Service med Web-Patient oplysninger, fx.
skemaer, målinger mv., samt og skemaer,
datoer/ kalenderoplysninger, påmindelser, aftaler
mv. som kan udstilles eller tilgås vha. link/URL
fra andre løsninger. Andre leverandører og
løsninger fx. PLSP, LS, NSP mfl. vil så kunne tilgå
Web-Patient oplysningerne. Dialog mellem
MedCom og DMDD må afklare behov og omfang.
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1 MedCom og DMDD

Web-Patient anvendelse af nationale komponenter og services

1 MedCom og DMDD

Web-Patient PRO en del af national PRO gennem koble-sig på service

Web-Patient skal kunne anvende den nationale
infrastruktur fra NSP, fx komponterne:
Forældremyndighed, borgerkalender, Nem ID login, samtykke mv. Dialog mellem MedCom og
DMDD må afklare behov og omfang.
Web-Patient koble sig på service, skal gøre det
muligt for lægerne at benytte
bestillingsfunktioner af skemaer i Web-Patient til
at bestille PRO skemaer fra andre leverandører.

2 Kurt
2 Kurt

Kurt arbejder på og kommer med et generelt ”Smerte skema”.

17
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taget med videre fra
sidste møde. Forslag.

Mobil applikation

Afventende skemaer dimmes ned for patienten
Skemaer der endnu ikke er nået til gyldighedsperioden dimmes ned for patient, så de ikke kan gå ind i dem.

Skemaet blev i foråret sat
på pause, da der var stor
usikkerhed om
aftaler/krav for den nye
PLO overenskomst samt
bestilling og forankring af
kommende projekter fra
den digitale praksis.
Skemaer sendes i høring
bland brugergruppen.

Står som udskydes til næste release på Release Q2 2018, eller separat release dokument

