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Forslag til en løsning
fra stiller

Læge Erik Holk
Forskningsenheden for Almen
Praksis, SDU
E-mail:
mrosendal@health.sdu.dk
Læger i RM og Erik Falkø

ICIQ for kvinder (International Consultation on
Incontinence Questionnaire)

Til anvendelse for udredning (for kvinder) og audit for urininkontinens i
praksis (RS og RSJ).
Kilde: http://www.dsam.dk/files/9/urinvejssymptomer_rettet.pdf (side 27
ff).

COPD assessment-testen (CAT) spørgeskema

DSAM KOL-vejledning - Kurt udarbejder forslag til brugergruppen for CAT- Bemærkning: Det skal undersøges om skemaet
skema.
må anvendes, hvis GlaxoSmithKline har alle
Den nye DSAM KOL-vejledning er på gaden og jeg foreslår at vi
rettighederne hertil.
implementerer CAT (COPD Assessment Test, valideret livskvalitetsskema)
– (A1) – altså et nyt PRODUKT.
CAT er velegnet til kontroller hos lægen. Det er tidsbesparende, at pt. har
indsendt et CAT skema før konsultationen. CAT giver lægen et skøn over
de daglige symptomer og aktiviteter samt ændringer i disse over tid som
respons på behandling.
Kilde:
http://vejledninger.dsam.dk/kol/?mode=visKapitel&cid=951&gotoChapte
r=956

Læge i RH

Instrukserne til WebPatient kunne læses i flere
sprog.

Fx ved at anbringe små flag øverst på siden - ligesom på Hotellers og
rejsebureauers hjemmesider.
Jeg har talt med min sekretær, og hun har opgjort hvilke sprog vi hyppigst
bestiller tolk, og det er i prioriteret rækkefølge:
Tyrkisk, Arabisk, Farsi, Pashat og Urdo

Læge

Der er nogle der syntes at linket til vejledningen er
lidt underlig, mistænkelig..
f.eks https://goo.gl/1orj7t
hovedpineskema for børn

Er det stadig aktuelt efter hovedpindagbog kan
indberettes af forælder for barn?

Kaj Sparle Christensen
Professor, ph.d., praktiserende
læge
kasc@ph.au.dk

Erstat nuværende stress-skema med Perceived
Stress Scale (PSS-10)

PSS-10 anvendes internationalt og er blevet valideret i talrige
undersøgelser. PSS-10 anvendes herhjemme i de nationale undersøgelser
af danskernes helbred.
Du kan finde PSS-10 her: http://www.amkherning.dk/userfiles/file/PSSskala_Danskvalideretversion.pdf

DKO

Bedre visning i WebPatient arkivs oversigt, hvor
komplet det enkelte skema er.
Automatiske cpr-opslag ved brug af assisteret
indberetter

Evt. procentisk visning hvor gennemført et skema er?!?

DKO

Medcom kommentar

Automatiske cpr-opslag ved anvendelse af assisteret indberetter under
rekvisitionsoplysninger, som service og tjek på, at man har angivet korrekt
cpr på den dr assisterer.
DMDD har udarbejdet forslag som er blevet præsenteret for
patientpanelet og som brugergruppen skal tage stilling til.
Kurt, Berit og DMDD har udarbejdet forslag til implementering af default,
klinik specifikke og/eller patient individuelle alarmgrænser for et skema.

MedCom/DMDD

Fremtidens WebPatient til APP

Kurt og Berit

Alarmgrænser

MedCom

Fremsendelse af patients udfyldte skema som bilag Fremsendelse af patients udfyldte skema som bilag (PDF i Medbin) til
til svar
svar.
Alle LPS kan håndtere bilag til lab.svar-edi. Bilaget vil kunne anvendes til
at videresende med henvisning, m.v.

DMDD præsenterer forslag under
brugergruppemøde 7/12
Kurt, Berit og DMDD præsenterer forslag under
brugergruppemøde 7/12.
MedCom har bestilt opgaven og DMDD arbejder
herpå. Brugergruppen skal informeres om det nye
tiltag 7/12.
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