Kommissorium for brugergruppen til WebPatient

Grundlag
Sundhed- og Ældreministeriet ønsker, som led i Regeringens styrkelse af det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen, at iværksætte et 3-årigt projekt der skal sætte fokus på brug og udbredelse af
Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis.
Projektet indgår i MedCom10 forankret under MedComs styregruppe.
Som løsning for PRO i almen praksis er det valgt at udbrede og videreudvikle WebPatient i WebReq.
Der gives direkte fri adgang til WebPatient for brugere af WebReq i almen praksis.
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 januar 2016 følgende hjemmemålinger/skemaer:
•
•
•
•
•
•
•

Diabetes
Hjemmeblodtryk
Vægtkontrol
Depression
DAN-PSS (urinvejssymptomer)
Stress
Angst

Projektet monitoreres i forhold til udbredelsesgrad, tilslutning og anvendelse blandt alment praktiserende
læger og deres patienter.
Mål for udbredelse af WebPatient i almen praksis i projektperiode:
•
•
•

30% ultimo 2016
50% ultimo 2017
65% ultimo 2018

Januar 2016 var der nationalt registreret 1888 ydernumre for alment praktiserende læger.
Formål
Medlemmer af brugergruppen har ansvar for at fremsætte og prioritere ønsker for ændringer og
videreudvikling af WebPatient samt behov for informations- og vejledningsmateriale.
Brugergruppens medlemmer skal endvidere bidrage med at sætte fokus på projektet via rette fora og
kommunikationskanaler til almen praksis samt levere viden til brug for udbredelsesstrategi.

Periode:
Brugergruppen er nedsat 13. juni 2016 og fungerer frem til 31. december 2018.

Brugergruppens medlemmer:
•
•
•
•
•
•

3 praktiserende læger
1 praksispersonale
1 datakonsulent
1 PLO repræsentant
2-3 DMDD
1 Medcom

Brugergruppen kan indkalde specialister adhoc til møder.

Mødeplan:
Gruppen mødes 2 gange årligt á 3-4 timer pr møde for at drøfte status, prioritering af indkomne ønsker for
ændringer og udvikling samt videre udbredelsesstrategi.
Der er forventes følgende møderække for brugergruppen: (Aftales under 1. møde)
•
•
•

2016 (juni, september/oktober)
2017(januar, september)
2018 (januar, september, december)

Rådgivende patientpanel:
Til brugergruppen knyttes et rådgivende patientpanel.
Patientpanelet vil løbende blive bedt om at teste og evaluere WebPatients patientdel i forhold til adgang,
tilgængelighed, brugervenlighed, medie/platform (PC, tablet, smartphone), ønsker for
informationsmateriale og vejledning, m.v.
Ønsker fra patientpanelet vil blive forelagt brugergruppen til drøftelse og endelig beslutning.
Brugergruppen bidrager med at indstille kandidater til patientpanelet.
Mødeleder og referent:
Projektleder, MedCom

