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Vejledning og skema-materiale findes i web-mappe.

Revision:
15-05-2017
1) Rettelse af tekst under 'Validering af patientens indtastningen'.
2) Vejledning og kladde opdateret - Version 2017-05-15.pdf
3) Tilføjet Alarmgrænser
06-04-2017
1) Vejledning og kladde opdateret - Version 2017-04-06.pdf
2) Vægtskemaet er redigeret. Nyt navn 'Kropsmål-skema' og der er tilføjet højde, talje-omfang og hofte-omfang.
3) Opsummeringen opdateres med vigtige kropsparametre - jvf nedenstående.
4) Nyt beregningsafsnit
5) Nyt opsumeringsafsnit
6) Nyt afsnit om obligatoriske felter og returnerede data
31-03-2017
Vejledning og kladde opdateret - Version 2017-03-31.pdf
13-02-2017 og tidligere
Vejledning og kladde opdateret
WebReq-links opdateret

Vejledning og kladdeskema:
Se særskilt fil i web-mappen.

Skema:

Kropsmål-skema

Besked fra behandler:

Dato:

Besked til behandler:

Vægt
kg

Højde
cm

Talje-omfang
cm

Hofte-omfang
cm

Opsummering:

Start:
Periode:
Vægt
Høde
Talje-omfang
Hofte-omfang
BMI
Talje/Hofte-ratio

01-01-17
95,0 kg
176,0 cm
109,0 cm
105,0 cm
30,7
1,0

Slut:
17-02-17
93,0 kg
176,0 cm
107,0 cm
105,0 cm
30,0
1,0

Difference:
47 dage
-2 kg
0 cm
-2 cm
0 cm
-0,7
0

Normal:
Noter, jvf nedenfor:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

< 80 cm
18,5-24,9 kg/m2
< 0,8

Beregningsmetoder, noter:
Hvis der kun angives værdier for EN dato, skal kun returneres Start og Normal-kolonnen.
Beregning: Angiv første dato og sidste dato i registreringsperioden og differencen i antal dage.
Beregning: Der angives en start-vægt og en slut-vægt, samt en difference (slut-startværdi).
Beregning: Der angives en start-højde og en slut-højde, samt en difference (slut-startværdi).
Beregning: Der angives en start-Talje-omfang og en slut-Talje-omfang, samt en difference (slut-startværdi).
Som normal angives for kvinder < 80 cm og for mænd < 94 cm.
5) Beregning: Der angives en start-Hofte-omfang og en slut-Hofte-omfang, samt en difference (slut-startværdi).
2.
6) Beregning: Der angives en start-BMI og en Slut-BMI. BMI = vægt/højde (Vægt i kg, højde i meter), samt en difference (slut-startværdi).
7) Beregning: Der angives en start-Talje/Hofte-ratio og en Slut-Talje/Hofte-ratio, samt en difference (slut-startværdi).
Som normal angives for kvinder < 0,8 og for mænd < 1,0.
1)
2)
3)
4)

Returnede data til lægesystemet:
Værdifelt:
Kode:
Benævnelse, lang
Benævnelse, kort
Værdi:

MCS 88018
Livvidde
Livvidde
Første og sidste værdi

NPU 27281
BMI
BMI
Første og sidste værdi

Normalområde - kvinder

< 80 cm

18,5-24,9 kg/m2

Normalområde - mænd

< 94 cm

18,5-24,9 kg/m2

Kommentarfelt:
Opsummering øverst
Rådata i skema som ovenfor

NPU 03804
Vægt
Vægt
Første og sidste værdi

Validering af patientens indtastning:
1) Obligatoriske felter:
Mindst 1 dato med tilhørende vægt, højde, talje-omfang, hofte-omfang skal være angivet
Hvis en dato angives, skal også en vægt angives.
2) Ikke-obligatoriske felter
Besked til behandler
Hvis der er 1 række med alle angivelser, accepteres at der i restrende rækker kun angives dato og vægt, idet der så antages at de øvrige værdier er uændret
Hvad returneres, ved manglende udfyldelse?
1) Hvis de obligatoriske felter mangler:
Værdi og opsummering sendes ikke.
Rådata sendes sammen med kommentaren:
”Bemærk:
Patienten har ikke udfyldt alle nødvendige felter i kropsmål-skemaet.
Det er derfor ikke muligt at returnere beregnede resultater.
Hvis rekvirenten ønsker at færdiggøre skemaet, kan dette gøres ved at logge ind på patientens WebPatient arkiv

gennem WebReq, indtaste de manglende oplysninger og sende skemaet til lægen igen”.
2) Hvis ikke-obligatoriske felter mangler:
Værdi, opsummering og rådata sendes

Alarmgrænser:
VærdiNavn: Ingen
Værdi:
Besked til patient:
Besked til lægen:

WebReq-links:
1: Specialevejledning: Link til vejledning fra DSAM eller andet SPECIALES officielle vejledning om skemaets brug eller den tilstand skemaet benyttes til.
DSAM: 'Opsporing og behandling af overvægt hos voksne' - http://www.dsam.dk/files/9/overvaegt.pdf
2: Lægehåndbogen: Link til artikel i Lægehåndbogen, der bredt omtaler det konkrete skema og/eller den tilstand, skemaet benyttes til.
Lægehåndbogen: 'Vægt'
- https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/overvaegt/overvaegt/
3: Vejledning og skema: Link, der åbner patient-vejledning og skema til kladde-brug (standardiseret pdf-fil).

Udskrifter:
Patientvejledning og kladde skal kunne udskrives af:
1) lægen ved bestilling af prøven.
2) patienten via link i mailen.
3) patienten via link i SMS'en.
4) patienten fra WebPatient-siden.

Referencer:
Lægehåndbogen: 'Vægt'
- https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/overvaegt/overvaegt/
DSAM: 'Opsporing og behandling af overvægt hos voksne' - http://www.dsam.dk/files/9/overvaegt.pdf

