DMDD
timer

Idnr.

Prioritet
(1-5)

Person/afd.
speciale

Forslag til en løsning
fra stiller

Medcom kommentar

Ønske

1

1 Medcom

Nyt skema - Væskevandladning børn

Webpatient skal kunne skemaer afhængig af patientens alder.

2

1 Læge, Brugergruppen

Indrapportering på vegne af andre

3
4

1 NYTTT
5 læge

Alarmer til patienten om at de skal kontakte læge/lægevagt ved unormale målinger
Nationale og lokale spørgeskemaer - evt. forskningsskema

5

1 Læge

Ved bestilling af Webpatient undersøgelser åbnes mulighed for at sætte individuelle prompter på de enkelte skemaer.

Prompterne kan udformes udfra Dak-e tabellen.

6
7

1 læge
1 Lægedage

Muighed for på klinikniveau at oprette egneskemaer som patienten kan udfylde, prompterne til dette brug er baseret på standardpromter
Mulighed for at patienten kan sende et ej udfyldt skema, hvor dette er et svar i lægesystemet, og lægen kan dog se besvarelsen som kommentar i lægesytemet.

Oprette et standard spørgeskema med en MCSkode

8

5 Lægedage

For at kunne benytte depressionsskema samt angstskema, skal svarene kunne gradueres eks. Let-, moderat-, svær depression. Kan systemet sættes op til at kunne
udregne det?

9

5

Skemafarve/layout patientens mulighed at sortere skemaer og for oprettelse af grafer

10
11

5 læge
5 Læge

12

5 Læge, Brugergruppen

Mulighed for at kunne kommunikere med lægen undervejs med hjælp til udfyldelse af skema
Forslag om at en del af oplysninger til 1. graviditetsundersøgelse udfyldes hjemmefra inden 1. kons. ved lægen, via spørgeskema på webpatient.
- en anden beskrivelse af samme ønske: Den gravides første kontakt med lægen hvor lægen bestiller svangrejournalskemaet til hende og hun sender det tilbage. Vi
gemmer en PDF fil som klinikken senere kan udskrive og sende til jordmoder og fødested.
Kunne man ikke tænke sig at man i WebPatient kunne:
•
sende en rekvisition/bestille et billede hos patient/sygeplejerske
•
sende en SMS til patient/sygeplejerskes mobiltelefon
•
lade dem tage et par billeder på mobilen, og skrive lidt tekst
•
lade patient/sygeplejerske sende disse ting tilbage til rekvirentens indbakke
•
rekvisitionen lukkes

13

5 Læge, Brugergruppen

KOL-skema

14

1 Læge, Brugergruppen

Hovedpineskema- (voksen/barn)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Astmaudredningsskema
Forberedelsesskema til konsultation se Id 4+5
Anfaldsskema, generelt
02 saturationsmåling
Kørekortsattester
Epilepsi
Prostatakræft
INR og TTI beregning
Kemobehandling
Underlivsgener, kvinder
SDQ-Den (barnets styrker, psykopatologi 4-16 år)

Hvis der kan findes en
løsning

Og hvordan skal det kunne lade sig gøre?
På en eller anden måde skal der vel sendes et rekvisitionsnummer med SMS’en og returneres igen.

26

Læge,
Læge,
Læge,
Læge,
Læge,
Læge,
Læge,
Læge,
Læge,
Læge,
Læge,

Brugergruppen
Brugergruppen
Brugergruppen
Brugergruppen
Brugergruppen
Brugergruppen
Brugergruppen
Brugergruppen
Brugergruppen
Brugergruppen
Brugergruppen

Hjerteforeningen

Forespørgsel fra Hjerteforeningen:

http://www.hovedpineforeningen.dk/diagnostisk_hovedpinedagbog.ht For unge <18 skal afklares
ml
hvordan forældre skal
kunne indberetter på
vegne af egne børn <15 år
samt håndtering af unges
egne indberetninger >14 til
<18 år

https://www.hjerteforeningen.dk/files/Netvaerk/Kontaktsygeplejersker
/Hjerte%20Foreningen%20HADS%20Charlotte%20Helmark.pdf

"Kunne det være relevat, at tilbyde HADS–skemaet i WebPatient ved rehabiliteringsindsatser for hjertepatienter?"
HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale (Angst- og Depressionsskala)
Henvendelse: Stig Brøndum, Senior projektleder, Forebyggelsesafdeling, Hjerteforeningen

5
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Skal løses i WebReq

Optimering af funktionalitet for skemaer for praksis, så praksis kan anvende skemaer som redskab (uden forsinkelse), hvor patient evt. ikke evner at indberette selv eller
hvor praksis ønsker at udfylde skema sammen med patient under konsultation (fx depression, mm)
Der stilles forslag om, at der evt. gives et specielt view(resultatsvinduet) for praksis med beregnet resultat - før edi-resultat sendes frem til praksis.

MedCom

Forslag til drøftelse:
Skal patient evt. have mulighed for at se beregnet resultater for hjemmemålinger - efter praksis har drøftet resultaterne med patient?

1
28

1

Uddrag fra Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase - Datadefinitioner,
Version 1.5, August 2015
Psykisk Trivsel (p. 16)
Screening for depression ved opstart af rehab.forløbet
•
Det skal altid indberettes til databasen hvorvidt patienten er
screenet for depression ved opstart af
rehabiliteringsforlobet.
•
Der kan anvendes en af folgende svarkategorier: ”Nej” eller ”Ja”.
Ved screening forstas, at patienten
screenes ved hjalp af et anerkendt screeningsvarktoj f. eks. HADS eller
Andet. Ved ”ja” valges HADS
eller ”Andet”.
•
Ved HADS kommer Angstscore (tal mellem 0-21), og
Depressionsscore (tal mellem 0-21), frem. Det er resultatet af
depressionsscoren det drejer sig om, og resultatet af HADS
depressionsscoren kan vare: Mulig depression (8-10); ”Ja” depression
(11+); og ”Nej” ikke depression (<8)
•
Information: Hospital Anxiety and Depression Scale er udviklet til
screening for angst og depression i
sundhedsvasenet. Instrumentet bestar af 14 sporgsmal, 7 udsagn
relateret til generaliseret angst og 7 til depression.
Sundhedsstyrelsens ”klinisk vejledning for hjerterehabilitering
(https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/~/media/40191978
1C684EE9AAE544EB5E76847B.ashx )

DMDD kommentar

Konklusion fra Brugermødet
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MedCom
5

30

5 Læge, Brugergruppen

31

1 Margit

32
33
34

1 Berrit Lassen
Berrit Lassen
Kurt/Berit
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Peter Gaardbo Simonsen
Læge, RN

International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ) til kvinder
Benyttes og savnes dette skema ude i praksis?

http://www.dsam.dk/files/9/urinvejssymptomer_rettet.pdf

Link i lab-svar til PDF eller html filer, som er genereret og gemt i WebPatient, uploade filer og kunne sende links til lægesystemet, som peger på filerne. Links og/eller
MedBin. OBS sammenhæng til den generelle WebReq udvikling.
Velkommen til Web-Patient.dk
Her ser du skemaer fra din læge og du kan indtaste dine målinger og svar.

Det foreslås, at læge under bestilling kan vinge af, HVIS man ikke ønsker at modtage besked om patientshændelser for et rekvireret skema.
Forslag om at tilføje rygestatus, BMI, navn og nr for evt. udlånt BT-apparat, mv som valgfri resultater under bestilling af HBT. Se Id 4+5
Forslag om at ændre indberetningsskemaet for patient for BT/puls for HBT så det understøtter patients arbejdsgang. Se Id 28

se Id 15 - Konsultationsforberedelse " Godt du spør'" i evt. samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Inspiration fra Korsør Lægecenter:
https://klinikserver.dk/lc-k/bt/bt-b.pdf

http://patientsikkerhed.dk/projekter/hej-sundhedsvaesen/

- Hvordan er det gået siden sidst? - Hvad vil du gerne have jeg er særlig opmærksom på?
- Hvordan tror du det hænger sammen?
- Hvad vil du gerne opnå i dag?
- Godt du spør'
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1 Patientpanel

37

Patientpanel

38
39
40
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Patientpanel
1 MedCom
1 MedCom
Læge, Brugergruppen

Ændringer til og beskrivelse af hvordan "Profil" anvendes for patient.

Grafisk synliggørelse af hvilket skemaer der er aktive, i gang, afsluttet/udløbet med henblik på at få hurtigere oveblik i listevisning for patient.
Der blev stillet forslag om evt. at anvende farvemarkeringer eller anvendelse af fed, kursiv, udtoning. se Id 8

Sorteringsfunktion på kolonneniveau så patient hurtigere kan sortere skemaer i type, dato, mm Se Id 8
Generel optimering af skemaer for mobil login samt tilføjelse af VV og PEF skemaer.
Patient skal i Mobil login have mulighed for at logge ind med nemID, hvis patient har glemt selvvalgt kode eller fået nyt mobilnr.
Indrapportering på vegne af andre - Se Id 2

42
43

Læger, Lægedage
WebReq ønske
Læger, Lægedage

Profil skal informere patient, hvis fekter ikke er korrekt udfyldt og
informere om hvad der præcis er galt.
Profil må ikke skifte til forside, hvis patients indtastning ikke er korrekt.
Mobil bør ikke være obligatorisk, når patient kun har mail og er inde og
godkende sine profiloplysninger.

Ophævelse af 20 min forsinkelse på rekvireret skema, hvis praksis ønsker at udfylde det for patient under konsultation. Evt. afhængighed til WebReq. Se Id 26
Det bør ikke være muligt at gemme et rekvireret skema på "Hotel". Afhængighed til WebReq.

Assisteret hjemmemåling. Det skal undersøges hvordan
kommunalt sundhdsfaglig personale evt. kan få adgang. Hvordan
autoriserede pårørende kan assistere. Hvordan forældre på vegne
af børn og unge <16 kan få adgang og assistere ved indberetning
af skemaer via WebPatient.

Kurt har udarbejdet nyt
forslag til
HjemmeBlodtryk+puls som
han præsenterer under
brugergruppemødet.

