DMDD
timer

Idnr.

Prioritet
(1-5)

Person/afd.
speciale

Ønske

Forslag til en løsning
fra stiller

Hvis skema bestilles til aflevering under 7 dage, så sendes der
dobbelt besked til patient (meddelse om bestilling + reminder
om udløb).
Det skal ændres, så reminder om udløb fx ikke fremsendes, hvis
skema er aktiv under 7 dage, mv.
Implementere sortering-funktion på tabel

Medcom kommentar

1

1 Margit

Ændre algorithme for reminder for patient

2

1 Patientpanel

Sorteringsfunktion på kolonneniveau så patient
hurtigere kan sortere skemaer i type, dato, mm

3

1 Patientpanel

Grafisk synliggørelse af hvilket skemaer der er
Der blev stillet forslag om evt. at anvende farvemarkeringer eller DMDD bedes komme med forslag hertil
aktive, i gang, afsluttet/udløbet med henblik på at anvendelse af fed, kursiv, udtoning.
og samtidig overveje at optimere al de
få hurtigere oveblik i listevisning for patient.
nuværende skemavisninger/-lister der
er for patient, når de logger på
systemet.

4

1 Læge, Brugergruppen

Assisteret indberetning, pårørende

Kommende løsning for forælder/barn kunne måske anvendes,
hvis PLO dataudvalg kan godkende løsningen.

5

5 Kurt

Ændring af vægtskema til kropsmål

Ændre vægtskema - så det ligeledes at kunne indeholde
registreringer for højde, vægt, talje- og hofteomfang samt
automatisk beregning af BMI.

6

1 Kurt

Opdateringer af eksisterende skemaer

7

1 Margit

8

1 Kurt

Validering af patientens indtastning

a) For hvert skema er det nødvendigt at gøre os klart hvilke
felter, der er obligatoriske og hvilke der er ikke-obligatoriske 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.

9

1 Berit Lassen

Afmelding af reminder for praksis

Det skal være valgfrit om læge ønsker infomail hver gang patient
foretager eller glemmer at udfylde skema.
Det foreslås, at læge under bestilling kan vinge af, HVIS man
ønsker at modtage besked om patientshændelser for et
rekvireret skema.

10

1 Berit/Kurt

Implementere alarmgrænser på WP-skemaer for
borger.

Ved overskridelse af alarmgrænser skal systemet informere
patient - at de skal kontalte egen læge.

11

3 Kurt

Hovedpinekalender

HovedpineKalender – et eksempel: http://dhos.dk/wpcontent/uploads/2016/08/Hovedpinekalender2010.pdf

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
Patienten bør kunne se hvem der evt. har indtastet Det skal vises på i "Kvittering" (resultat/opsummering) for
resultaterne på vegne af.
patient og praksis (incl labsvar), hvem der har indberettet data
for skema.

DMDD kommentar

Brugergruppen
kommentar

Konklusion fra Brugermødet

Godkendt - opgaven bestilles.

Henriette påpeger, at det er en lille ting at lave,
men hvor mange skemaer har en patient
egentlig? Bliver udviklet.
Der er mange visningsmuligheder. DMDD prøver
i samarbejde med Tina at kigge på dette i første
omgang i stedet.

Godkendt - opgaven bestilles.

Godkendt - opgaven bestilles.
DMDD bedes komme med et forslag
optimering af de 3-4 nuværende
skemavisninger/-lister der er for
patient, når de logger på systemet.
Godkendt - opgaven bestilles.
DMDD bedes komme med et forslag
hvordan borger under sin profil kan
give fuldmagt til pårørende at logge
ind og aflevere data på vegne af
borger.
Læsningen vil også kunne anvendes
til unge fra 15 til under 18 år.

Kurt præsentere oplæg hertil under
brugergruppemøde 30/5

Berit har ofte brug for en pakke i forbindelse
Afvist - til fordel for idnr 16
med forskellige årskontroller (diabetes, KOL,
"selvvalgte prompter"
hjerte). Igen med mulighed for selv at vælge til
og fra i det enkelte tilfælde. Vægt, rygning, kost,
motion, blodtryk, taljemål, hoftemål…… Vi
prøver at udvikle et ”Livsstilsskema” med
mulighed for at vælge parametre fra og til.
Godkendt - opgaven bestilles.

Er speciel aktuel for de kommende
tiltag til assisteret hjemmemåling indberetning på vegne af patient.

DMDD bedes komme med forslag til
hvordan dette evt. kunne løses.
Ligger der ikke noget funktionalitet i
Tilbagesvar, som kunne anvendes hertil
på WebPatient?

Kurt præsentere oplæg hertil under
brugergruppemøde 30/5

Godkendt - opgaven bestilles.

Kurt, Berit og Tina har ikke haft tid til at kigge på
det, men vil gøre det forud for næste møde. Hvis
det kan nås, kommer det og alarmgrænser med i
releasen, og ellers bliver det præsenteret på
næste brugergruppemøde.

Godkendt - opgaven bestilles.
Kurt og Berit kommer med oplæg til
valideringsregler for skemaer i
WebPatient.

I forbindelse med tilbagesvarsprojektet vil lægen
helt automatisk få en status på den rekvirerede
prøve/måling. Det fjernes derfor helt fra
WebPatient.

Eksisterende reminder funktion til
praksis annulleres og det overlades til
tilbagesvar funktionen fremover at
håndtere denne service.

Se kommentar for Idnr 8

Godkendt - opgaven bestilles.
Kurt og Berit kommer med oplæg til
alarmgrænser for skemaer i
WebPatient.
Udskydes til næste
brugergruppemøde.
Det blev drøftet, om det evt. skulle
ændres til et generelt smerteskema.

Tina spørger, om man helst vil have
Livsstilsskema eller Hovedpinekalender, da der
ikke er kapacitet til begge. Livsstilsskemaet
ønskes.

12

5 Kurt

Forslag til renovering af Returdata til
Lægesystemet

Returdata (dvs. det summariske overblik og rådata fra de
Kurt præsentere oplæg hertil under
inddaterede skemaer) til lægesystemernes laboratoriekort skal brugergruppemøde 30/5
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.

Kurt foreslår flere forskellige muligheder for
returdata:
1) Opsummering som link til dynamisk HTML på
WebPatient-server
2) Opsummering som link til PDF på WebPatientserver
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)

Sagen bør løftes i PLforum/PLO/Danske
Regioner/MedCom - evt. bilag til
resultat eller formateret
kommentartekst til lab-resultat.
PLO dataprincipper skal følges.
Tina beder Ib tage sagen med til
kommende PL-møde.

Niels Ulrik mener, at man pludselig ændrer
formål med databasen. Kurt mener, at DMDD i
forvejen ligger inde med data, men at de blot
skal præsenteres på en lidt mere lækker måde.
Niels Ulrik synes helt klart, at vi bør tage det med
på næste møde med PL-forum/PLO/Danske
Regioner/MedCom.

13

1 Kurt

Metodeblad for alle analyserne

Praksis skal have adgang til metodeblad for de enkelte skemaer i Fælles drøftelse den 30/5 - hvor
WebPatient.
metodebladene skal ligge og hvordan
Kurt har lavet en ny mappe i Web-arkivet med disse
praksis lettest får adgang hertil.
metodebeskrivelser, som er en afkortet udgave af
arbejdsbeskrivelsen for skemaerne. De føjes til efterhånden.

14

5 Lægehuset v/Tina Koch

Forslag til nyt skema:
MMSE – demenstest skema for praksis

Ønske om der tilbydes et MMSE – demenstest skema for praksis
Skemaet er ikke tænkt til hjemmemåling udført af patient – men
som et skema/redskab for praksis der vil kunne lette
undersøgelse, beregning af score og efterfølgende
Link til det MMSE-skema som Lægehuset v/Tina Koch hyppigt
anvender:
http://www.struckmann.dk/tips/page30.html

Niels Ulrik undrer sig over, at man går eksternt
for selv at taste nogle data ind for at få dem ind i
eget system. Selvfølgelig får man dem ind det
rigtige sted. Mange lægesystemer har selv
skemaerne i deres system. Forslaget afvises indtil
videre.

Afvist
Det er et skema der indgår i visse
lægesystemer og det egner sig ikke til
at indgå som skema i WebPatient.
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5 Lægehuset Fonnesbæk (ML) Forslag til nyt skema:
<mlindvig2@gmail.com>
ASRS – Adult Self Report Scale, for voksen ADHD

Kunne man få et skema til ASRS til score ved mistanke om adhd
på webpatient?
Link til eksempel på ASRS:
http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/ST/Basistea
m/18Q-danish.ashx

Det er ikke et skema, lægerne i brugergruppen
bruger ofte, men det sker. De praktiserende
læger må ikke stille diagnosen ADHD, men
skemaet kan bruges til at supplere en henvisning
til en psykiater. Forslaget afvises indtil videre.

Afvist
Det egner sig ikke til at indgå som
skema i WebPatient da praksis ikke
må stille diagnosen.

16

1 Læge

Selvvalgte prompter på alle skemaer
Ved bestilling af Webpatient undersøgelser åbnes
mulighed for at sætte individuelle prompter på de
enkelte skemaer.
Mulighed for på klinikniveau at oprette
egneskemaer som patienten kan udfylde,
prompterne til dette brug er baseret på
standardpromter

Prompterne kan udformes udfra Dak-e tabellen.
Oprette et standard spørgeskema med en MCSkode

Denne kigges der på sammen med
Livsstilsskemaet.

DMDD bedes komme med forslag til
hvordan KRAM faktorer og andre DAKe livstilsspørgsmål kan tilbydes for
praksis i WebPatient til rekvirering fra
patient.
Kurts forslag (se idnr 5) til parametre
for kropsmål under.
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2 MedCom

Generel optimering af WP- skemaer, mobile
enheder

Generel optimering af skemaer for mobil login samt tilføjelse af
manglende skemaer - VV, PEF og hovedpinedagbog.

DMDD præsenterer deres foreløbige
tanker for tablet/mobil løsning under
brugergruppemøde 30/5

Der kigges på responsivt design.

DMDD arbejder videre i responsiv
design for mobile enheder, hvor fokus
primært ligger på tablet.
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2 Læge, Brugergruppen

Assisteret indberetning, kommunal hjemmepleje

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.

En opgave til fremtiden efter at
assisteret assisteret indberetning
forælder/barn og patient/pårørende er
løst.

Denne efterspørges meget, men er nød til at
afventer efter assisteret hjemmemåling
forælder/barn og pårørende/patient er løst.

Udskydes til næste
brugergruppemøde.
Først løftes assisteret hjemmemåling
forælder/barn og pårørende/
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5 Kurt

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.

Kunne vel løses simpet ved at ændre
WebReq link til "Ønsker til WebReq og
WebPatient"

Godkendt - opgaven bestilles.
Metodeblad lægges på DMDD side for
WebPatient og der url-adressen
tilføjes som kommentar til labresultatet.

Afvist.
Praksis anvender "Ønsker til WebReq"
uden problemer.
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5 Karise lægehus

Ingen PTB-udskriftsvindue ved bestilling af WebPatient
Når jeg bruger webpatient vil det være rart ikke at skulle
trykke "send og udskriv) da vi aldrig nogensinde skal bruge en
rød PTB seddel da der jo ikke er nogen fysisk prøve.
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5 Rasmus Dahl-Larsen

Rejsevaccinationsblanket

Afvist
DMDD overvejer om der evt. i
fremtiden skal ændres herved.
Rasmus har indsendt forslag til en blanket, som Afvist
en patient skal udfylde forud for en
Blanket egner sig ikke til at få retur til
udenlandsvaccine. Enighed om, at den ikke hører eget lægesystem som lab-svar.
til i WebPatient. Det er en blanket og ikke egnet
som et laboratoriesvar.

