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Forslag til næste Web-Patient brugermøde 30-05-2017:

1) Forslag til renovering af Returdata til Lægesystemet:
Som det er nu kan opsummering af indrapporterede data og rådata kun vises i uformateret tekst i kommentarfeltet i
lægesystemernes laboratoriekort.
Det bliver let uoverskueligt og alle data kan ikke altid være der.
Så der er behov for at nytænke måden disse data vises.
Jeg foreslår:
Returdata (dvs. det summariske overblik og rådata fra de inddaterede skemaer) til lægesystemernes laboratoriekort
skal gøres grafisk ’pænere’, så det bliver overskueligt i tabelform og indeholder alle informationer med mulighed for
at synliggøre abnorme tal bedre med farver osv.
Da forskellige klinikker vil have forskellige præferencer, synes jeg det kunne være ønskeligt at brugeren selv i
indstillinger kan vælge sin egen kombination af:
1) Opsummering som link til dynamisk HTML på WebPatient-server
2) Opsummering som link til PDF på WebPatient-server
3) Opsummering som returneret uformateret tekst (som nu)
4) Rådata som link til dynamisk HTML på WebPatient-server
5) Rådata som link til PDF på WebPatient-server
6) Rådata som returneret uformateret tekst (som nu – hvor der er plads til det)
Dette kræver at vi bliver enige om at det er i orden at tilgå data på en central Web-Patient-server.
2) Alarmgrænser:
Jeg foreslår at vi for hvert udbudt skema overvejer om der skal være alarmgrænser (sikkerhedsgrænser), ved hvilke
patient og/eller læge får besked om at der skal tages aktion.
Det kunne være efter følgende model:
Når patienten har inddateret sine værdier og enten sender til lægen eller gemmer skemaet, så valideres
indtastningerne og der ageres efter følgende skema med SMS og Email til patienten og evt. som
højprioritetskorrespondance til lægen:
VærdiNavn:
Værdi:
Besked til patient:
Besked til lægen:

Blodsukker
< 2,5 mmol/l
”Du har indrapporteret en Blodsukker-værdi på < 2,5 mmol/l.
Det kan være farligt for dig, så du bedes snarest kontakte din behandler”.
”Din patient nn har i Web-Patient indrapporteret en Blodsukker-værdi på < 2,5 mmol/l
(x,x mmol/l).
Vedkommende har fået elektronisk besked på at henvende sig i klinikken snarest”.

3) Metodeblad for alle analyserne
Jeg har lavet en ny mappe i Web-arkivet med disse metodebeskrivelser, som er en afkortet udgave af
arbejdsbeskrivelsen for skemaerne. De føjes til efterhånden.

4) Validering af patientens indtastning:
a) For hvert skema er det nødvendigt at gøre os klart hvilke felter, der er obligatoriske og hvilke der er ikkeobligatoriske for at der kan laves valide opsummeringer/beregninger.
b) Dernæst skal der besluttes hvad der skal returneres, hvis betingelserne ikke opfyldes.
c) Forslag til dette er tilføjet i beskrivelsen for hvert skema.

F.eks. er det for hjemme-blodtryk (definitorisk) nødvendigt at der er fuldt udfyldt skema de to sidste dage – men ikke
nødvendigvis den første dag.
Men for PEF står der ingen steder at alle 14 dage nødvendigvis behøver at blive udfyldt.

5) Skema-opdateringer:
Opdatering af følgende skemaer, jvf. beskrivelser under de enkelte skemaer i Webmappen.
Der er dels tale m shine-up, dels om vigtige renoveringer i opsummeringer.
MDI
Angst
Stress
DanPSS

6) Nyt link i Web-Patient: Ønsker til Web-Patient
Mulighed for klinikkerne at komme med nye ideer til forbedringer.
Ligeledes mulighed for at patienterne kan indrapportere fejl, uhensigtsmæssigheder og ønsker.

7) Generelt om selve webstedets udseende, jf. tidligere forslag.

