REFERAT
1. DKO samarbejdsgruppemøde (WebPatient)
Tidspunkt:

Mandag den 20. februar kl 10:00 – 14:30

Sted:

MedCom, mødelokale C, Forskerparken 10, 5230 Odense M

Deltagere:

Per Veng Jensen, Region Hovedstaden
Finn Roth Hansen, Region Hovedstaden
Henrik Nørregaard, Region Hovedstaden
Jeanette Jonna Andersen, Region Sjælland
Thomas Steen Nielsen, Region Sjælland
Lenike Gilhøj Vemmelund, Region Syddanmark
Bo Christensen, Region Syddanmark
Susanne Fransen, Region Syddanmark
Hanne Damgaard, Region Midtjylland
Vibeke Madsen, Region Midtjylland
Lars Ole Larsen, Region Nordjylland
Margit Rasmussen, DMDD
Tina Aagaard Bjørnsholm, MedCom

Referat:
1) Intro til WebReq
Margit præsenter funktionalitet i WebReq og gennemgår hvordan det anvendes i
praksis.
2) Øvelser i WebPatient
Gennemførelse af øvelsesopgaver på egen hånd via gamma WebReq/WebPatient
(praksis) og gamma WebPatient (patient) med testcpr.
Mobil-løsning for borger og opfølgning på WebPatient-bestillinger i WebReq blev
præsenteret i fælle plenum af Margit.
3) Generel af samarbejde - DKO og MedCom (DMDD – support)
Præsentation af WebPatient årshjul og møder:
http://medcom.dk/projekter/pro-i-almen-laegepraksis/årshjul-og-milepaele
Der er afhængigheder mellem udvikling af WebPatient og afholdelse af møder i
projektorganisationen. DKO-samarbejdsmøde afholdes tæt på test af ny release.
Regional kontakt til WebPatient og 1. level support for praksis:
DKO har 1. level support på WebPatient og kontakter DMDD, hvis der er brug for hjælp
eller spørgsmål til funktionalitet.
Link til DMDD support og hjælp til WebPatient:
http://www.dmdd.dk/hjaelp-til-webpatient/
Videreformidler forslag og ønsker fra praksis:
DKO sender evt. forslag og ønsker til ændring/udvidelse til Margit (mr@dmdd.biz ) eller
Tina (tab@medcom.dk ).
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Praksis har mulighed for selv at indberette forslag og ønsker til WebReq og WebPatient via funktionen
”Ønsker til WebReq” (øverst højre i WebReq).
Deltagelse i endelig releasetest:
Hver region skal deltage i test for ny release.
MedCom fremsender, umiddelbart før ny release lægges på gamma, et releasedokument der indeholder
beskrivelse af nye tiltag som DKO kan anvende til at test ud fra.
Finder DKO fejl eller har spørgsmål under test af gamma, så kontaktes eller sendes disse til Tina.
MedCom sørge for at samle alle evt. fejl og spørgsmål og koordinere sagerne det med DMDD.
Adgang til WebReq/WebPatient-gammamiljø samt testpatient med nøglekort, som blev anvendt under
øvelserne, sendes separat til hver region til brug og test på gamma-miljø.
Hvis nøglekort udløber kontaktes DMDD med henblik på udstedelse af nyt nøglekort.
4) DKO ønsker til vejledninger, statistik og opgørelser fra WebPatient
Vejledninger:
DMDD’s vejledninger kan hentes på deres hjemmeside og opdateres løbende i forhold til nye releasetiltag.
MedCom er ved at udarbejde en generel patientfolder samt en visitkortfolder for praksis.
Patientfolder blev vist under mødet. Visitkortfolder for praksis er under udarbejdelse.
Flere regioner har eller er ved at udarbejde eget materiale til WebPatient (flyer, folder, poster, mv)
Aftale:
Regionalt udarbejdet materiale for WebPatient deles i gruppen (og med MedCom) - til inspiration og evt.
genbrug for egen region.
MedComs patientfolder fremsendes til DKO som pub-fil sammen med referat og kan frit anvendes af
regionerne, hvis de selv ønsker at trykke folderen i et oplag med egne kontaktoplysninger. Det samme
gælder visitkortfolderen for praksis, når det foreligger.
Når MedCom er klar til at sende materialet til tryk, så drøftes det med hver region - hvor mange
eksemplarer der ønskes med MedCom logo.
Der var ønske om at MedCom fremsendte anvendte roll-up for WebPatient under lægedage 2016.
Statistik og opgørelser:
Ønsker til regional statistik og opgørelser til brug for udbredelsesaktiviteter i de enkelte regioner blev
drøftet. DKO ser gerne, at det bygges ind i MedWare for datakonsulenter.
Aftale:
Qua Lenikes fysiske placering i RS, foreslog Tina, at Lenike repræsenterer DKO med henblik på udvikling
af kommende statistik i MedWare. Forslaget blev godkendt af gruppen.
Tina arrangerer møde med Lenike og Ulrik fra MedWare med henblik på at afklare ønsker og pris for en
løsning i MedWare. Indtil der foreligger en fælles MedWare-løsning, fremsender Tina regionalt
månedsudtræk(excel) og grafisk opgørelse til de enkelte regioner til brug for opfølgning og udbredelse af
WebPatient.
5) Info om video og vejledning (patient/praksis)
MedCom har bestilt 4 korte videoer til WebPatient hos DMDD.
Videoerne er under udarbejdelse og vil præsentere følgende:
- Bestilling af skema i WebReq set fra lægens vinkel
- Light version af den fulde funktionalitet som patient
WebPatient kort fortalt som helt forløb– læge bestiller, patient udfylder og læge modtager resultat
- Log-på som patient, ændre profil, sms, e-mailbeskeder mv.
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- Udfyldelse af skema, udskrifter mv.
Videoerne forventes at ligge klar medio april og at de vil kunne tilgås fra eller linkes til på DMDD’s siden.
Dette skal dog endelig aftales med DMDD.
6) Afrunding
Næste møde forventes at være medio maj.
Doddle fremsendes, når det endelige tidspunkt for test af release på gamma kendes.
Bilag:
 Præsentation
2017-02-20_DKO_Undervisning.pptx


Øvelser
2017-02-20_Faglig intro til WebPatient_øvelser1_0.pdf



Generel patientfolder
Web-Patient til patient_v1_4.pub
Web-Patient til patient_v1_4.pdf



Roll-up fra Lægedag 2016
Webpatient_Lægedage_2016.pub
Webpatient_Lægedage_2016.pdf




Link, testCpr og nøglekort
Adgang til WebReq/WebPatient-gammamiljø samt testpatient med nøglekort, som blev anvendt
under øvelserne, sendes separat til hver region til brug og test på gamma-miljø.
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