Beskrivelse af projekt i MedCom 10: PRO i almen praksis
Titel

Baggrund

Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis

Projektet er bestilt af Sundhed- og Ældreministeriet som led i Regeringens styrkelse af
det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Projektet indgår i MedCom10-programmet under MedComs styregruppe.

Det er gennem flere år blevet evident, at kvaliteten af det kliniske arbejde øges, hvis der
kan foretages pålidelige målinger af patientdata i eget hjem, ligesom der er data, der
skal indgå i udredningen og behandlingen, som skal opsamles over en periode af
patienten selv. I dag er opsamling og registrering af hjemmemonitorering primært
papirbaseret.
Hyppigst anvendt papirbaserede hjemmemålinger i almen praksis (2015) er:
 Hjemmeblodtryksmåling udgør:
80 %
 Diabeteskontrolmåling:
10 %
 Vægtkontrolmåling:
5%
 Depressionstest:
5%

Arbejdsgang for papirbaseret hjemmemonitorering er tidskrævende og behæftet med
risici for fejl i indtastning, beregninger samt uens kodning i eget lægesystemet.
Faktorer der kan bevirke, at almen praksis i dag er tilbageholdende overfor anvendelse
og opsamlinger af patientrapporterede oplysninger (PRO).

Projektet har til formål at udbrede et fælles elektronisk PRO-system der understøtter
almen praksis i eksisterende arbejdsgange for rekvirering af parakliniske undersøgelser.

Gevinst for almen praksis:
• Udbredelsen af et fælles PRO-system i almen praksis.
• Digitalisering, standardisering og effektivisering af nuværende papirbaserede
processer for rekvirering og anvendelse af hjemmemonitorering
• Automatiske analyse og beregninger af måleresultaterne
• Øget datakvalitet i brug af fælles system med ensartede kodeanvendelse.
• Direkte dataoverførelse af patients egne registrerede hjemmemålinger og svar til
lægesystem
• Minimering af UTH, fx. fejlindtastning, forkert kodeanvendelse og beregningsfejl.
• Digitalt løft i patient- og borgerrettede service

Gevinst for patient:
• Aktiv patientinddragelse, hvilket kan fremme egenbehandling, patientuddannelse
og compliance.
• Advisering og reminder af hjemmemålinger og vejledning hertil, sker via mail
eller sms
• Elektronisk indberetning af egne hjemmemålinger og svar via PC, tablet eller
smartphone.
Øvrig perspektivering i national kontekst
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Digitalisering af den praktiserende læges bestilling af hjemmemonitorering og patientrapporterede oplysninger vil være et væsentligt element i digitalisering af
arbejdsgangene i almen praksis. De hjemmemålte og hjemmerapporterede data
digitaliseres og struktureres, så de kan indgå i lægens almindelige oversigt over
patientens status og laboratorieskema.
Udbredelse af fælles system vil desuden medvirke til at sætte fokus på anvendelse og
brug af Patientrapporterede Oplysninger i almen praksis.

Reference:
Finanslov 2016 - Tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet:
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20142/aktstykke/aktstk158/20142_aktstk_afgjort158.
pdf

Igangværende arbejde og plan for udbygning af ” Det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen” (2016)
http://www.regioner.dk/sundhed/tema+det+sammenh%C3%A6ngende+sundhedsv%C3
%A6sen
Sundhedsudspillet ”Jo før jo bedre”(2014)
http://sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-jofoer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jo-bedre-aug-2014.ashx
Beskrivelse

WebPatient udbredes og videreudvikles over en 3-årig periode som elektronisk PROsystem i almen praksis.
WebPatient stilles direkte til rådighed for brugere af WebReq i almen praksis.

WebPatient er et tillægsmodul der er fuldt integreret i laboratorierekvireringssystemet
WebReq, anvendes af ca. 99% i almen praksis.
Dansk Medicinsk Data Distribution (DMDD) er leverandør for WebPatient og WebReq.
Udbredelsen af WebPatient, vil gør det let for almen praksis digitalt at bestille og
modtage af hjemmemoniteringer i deres nuværende digitale arbejdsgang i brug af
WebReq.
WebPatient indeholder januar 2016 følgende hjemmemålinger/skemaer:








ASS score;Pt(angst)
Blodsukkerprofil
DAN-PSS;Pt(urinvejssymptomer)
Depressionsskema
Hjemmeblodtryk
Vægtkontrol
Stress score;Pt(stress)

Inden udbredelse skal en analyse afdække evt. behov for modning af WebPatient, fx:
 Patientbrugervenlighed
 Tilslutning til fællesoffentlig NemSMS
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Håndtering af patients evt. nægtede samtykke til deling af data
Etablering af IT-miljø (staging/sandkasse) for udvalgte projektdeltager til
anvendelse for end-to-end test, undervisning og evt. offentlig demonstration.
Mv.

En informationskampagne skal informere almen praksis om projektet og de kliniske
fordele ved brug af WebPatient som fælles PRO-system.

Vejledninger og evt. instruktionsvideoer ”Sådan gør du” vil blive udarbejdet og stillet til
rådighed for de der ønsker at benytte WebPatient til PRO og for deres patienter.
En faglig brugergruppe bestående af repræsentanter fra almen praksis, regionernes IT/datakonsulenter og PLO vil blive etableret.
Brugergruppes formål er, at fremsætte ønsker til videreudvikling og fx implementering
af yderligere hjemmemåling/skemaer i WebPatient, fx INR-måling, O2SAT-måling,
Peakflow, KOL-skema, mv.
Nye PRO-skemaer skal baseres på vejledningerne fra DSMA, hvis de foreligger.
MedComs standarder skal anvendes til kommunikation af data til lægesystemerne,
ligesom de nationale laboratoriekoder skal anvendes.
Der etableres et rådgivende patientpanel der har til formål at teste og evaluere
brugervenlighed og at fremsætte ønsker til ændringer og videreudvikling af
patientbrugergrænseflade.
Sidst i projektet skal en analyse, i tæt samarbejde med PLO, afdække om der er
aftalegrundlag og juridisk hjemmel til at dele data med fx KIH-databasen,
laboratoriedatabanken eller evt. anden national database.

Målsætning

Projektet afrundes med en tværfaglig vurdering af brug, anvendelse og
udbredelsesgrad. Vurderingen tager afsæt i elementer fra Model for Assessement of
Telemedicin (MAST) og vil danne beslutningsoplæg til Sundhed- og Ældreministeriet for
videre anvendelse af WebPatient som fælles PRO-løsning i almen praksis samt
finansiering heraf.
Formål:
 Udbredelse af et fælles elektronisk system der understøtter almen praksis og
patient i anvendelse, indberetning og brug af Patientrapporterede Oplysninger.
 Vurderingen der tager afsæt i elementer fra Model for Assessement of
Telemedicin (MAST) som udgangspunkt for et beslutningsoplæg til Sundhed- og
Ældreministeriet for videre anvendelse af WebPatient samt finansiering heraf.
 Øget fokus på og anvendelse af PRO i almen praksis.
Monitorering:
Projektet monitoreres løbende med kvartalsvise opgørelser og status.

Mål for udbredelsen af WebPatient i forhold til antal ydernummer i dansk almen
praksis:
- 30% udbredelse (2016)
- 50% udbredelse (2017)
- 65% udbredelse (2018)
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Partnere

Projektorganisat
ion

Sikkerhed og
jura

Partner:
 Praktiserende læger - PL
 Danske patienter
 Regionernes IT- og datakonsulenter
 DMDD
 MedCom

Projektet indgår i MedCom10-programmet under MedComs styregruppe.
http://www.medcom.dk/wm110012&Kode=MedCom-styregruppen .

Der etableres en brugergruppe og patientpanel til at sikre klinisk input til behov og
videreudvikling af WebPatient samt sikring af patientbrugervenlighed.

MedCom er projektleder for udbredelsen og videreudvikling af WebPatient som fælles
PRO-systemet i almen praksis.
Generelt:
 Regler for udbredelse af kommercielt produkt
 Udbudsregler/profylaksebekendtgørelse, holdes indenfor disse
 Persondataloven (LOV nr 429 af 31/05/2000)
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=828
 Sundhedsloven (LBK nr 1202 af 14/11/2014)
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152710#Kap5
 Systemet skal være anmeldt til datatilsynet
http://www.datatilsynet.dk/
 Systemejer: DMDD

Data og sikkerhed
 Patientdata deles kun mellem behandlende læge og patient.
 Validering af patientdata samt beregningen af målingerne og besvarelserne skal
ske automatisk via bagvedliggende algoritmer i PRO-system inden de sendes via
en MedCom-standard og sundhedsdatanettet til behandlende læges lægesystem
og præsenteres som et laboratoriesvar på lige fod med alle øvrige
laboratoriesvar.

Adgang til og behandling af data
 Data skal være tilgængelige for patient via NemID og behandlende læger via eget
lægesystem (sundhedsfaglig signatur, virksomhedscertifikat, SSO).
 Databehandleraftaler mellem praksis pr. ydernr og systemleverandør DMDD skal
håndteres via WebPatient/WebReq.
 Patients samtykke betragtes som stillesigende samtykke, hvis patient vælger at
indberette egne data elektronisk til behandlende læge via WebPatient.
Deling af data
 En analyse sidst i projektet skal afdække hvorvidt der er ønske om, aftalegrundlag
for og juridisk hjemmel til at dele data med fx KIH-databasen,
laboratoriedatabanken og evt. anden national database.
Analysen vil blive udført i tæt samarbejde med PLO.
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 Udgangen af 2016 vil patient selv kunne knytte ”nægtet samtykke” til deling for
egne data i WebPatient før patient fremsendes resultater og svar som
laboratoriesvar (RTP01/Edifact) til behandlende læge. Mulighed for tilknytning af
”nægtet samtykke” er en del af ny RPT01 version for ”Opfølgning på parakliniske
undersøgelser i lægepraksis”.

Tidsplan

Faser
1
2
3
4
5
6
7

Plan/Konsulentbistand
Samarbejdsaftaler
Informationsmateriale
Møder/arrangementer
Systemudvikling
Udbredelse og information
Analyse (deling af data)

2015
Q4

Q1

Q2

2016
Q3

Q4

Q1

Q2

2017
Q3

* 30%

Q4

Q1

Q2

2018
Q3

* 50%

Q4

* 65%

8 Vurdering (mini-MAST)
* Total udbredelsesprocent i forhold til antal ydernummer i dansk almen praksis

Kontakt

Monitorering

Milepæle:
 Udbudsproces afsluttet.
 Drift- og udviklingsaftale, kontrakt indgået
 Analyse og modning af Webpatient inden udbredelse
 Brugergruppe og rådgivende patientpanel etableret
 Informationskampagne iværksat
 Vejledninger, materialer og evt. instruktionsvideoer udarbejdet
 Brugerdrevet udvikling af WebPatient ud fra kliniske behov.
 Udbredelse af WebPatient i almen praksis:
- 30% (2016)
- 50% (2017)
- 65% (2018)
 Analyse for deling af data med KIH og Laboratoriedatabank afsluttet
 Mini-MAST afsluttet
Tina Aagaard Bjørnsholm
Konsulent, Praksis/Lab team
MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M
Kontor: (+45) 65 43 20 30 Mobil: (+45) 51 15 72 27
tab@medcom.dk, medcom.dk
Monitorering af fremdrift og milepæle i projektets 8 hovedfaser.

Statistik til monitorering af projektets fremdrift leveres af driftsleverandør efter
nærmere specifikation, fx
Resultater for monitorering publiceres på:
 MedComs hjemmeside
 Telemedicinsk landkort
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