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Web-Patient - Online indberetning af hjemmemålinger
Skemaer i Web-Patient:
Resultater af prøvetagning i eget hjem med Web-Patient tilbydes inden for følgende områder:
• Hjemmeblodtryksmålinger

• Hovedpinedagbog

• KOL (MRC-skala)

• Depressionsskema

• Peakflow

• KRAM (Kost, Rygning, Alkohol, Motion)

• Angstskema

• Blodsukkerprofil

• MRC-skema

• Væske-/vandladningsskema

• Vægtkontrol

• DD2 skema (Type 2 diabetes)

• Stressskema

• CMDQ (Common mental disorder questionnaire)

• Smerteskema

• Dansk Prostata Symptom Scoringsskema (DAN-PSS)

• COPD assesment test (CAT)

• Tørre øjne

• STarT Ryg Screeningsskema

• Psoriasis (pilot)

Web-Patient flowbeskrivelse:

Web-Patient - Online indberetning af hjemmemålinger
Web-Patient er et online system til sikker og fortrolig udveksling af oplysninger mellem
patient og almen praktiserende- og speciallæge om patientens helbred og helbredsoplysninger.
Systemet er fuldt integreret med WebReq.
Hvad er unikt ved Web-Patient:
• Udviklet i samarbejde med og til almen praksis
• Ny udvikling og valg af nye skemaer, besluttes af brugerne
• Alle der har adgang til WebReq kan anvende Web-Patient
• Lægen får hurtigt elektronisk svar direkte i lægesystemet
• Svarene er beriget med validering og beregning
• Patienten adviseres via SMS eller e-mail om nyt skema
• Med assisteret indberetning kan pårørende og andre indberette på vegne af patienten
• Er CE-certificeret som medicinsk udstyr, klasse 1

• Aflevering af data til KIH-databasen (under udvikling)

Web-Patient i tal
SYNLAB levere statistik til MedCom hver måned, som offentliggøres på www.medcom.dk

Lidt statistik:
• 17 forskellige skemaer til almen praksis og 3 til speciallægepraksis
• 86 % af almen praksis har anvendt Web-Patient
• Der er anvendt 51.793 skemaer i august 2021
• Mere end 600.000 skemaer anvendes årligt
• Hjemmeblotryk er de mest anvendte skema i august 2021 med 32.730 skemaer

• Andre meget anvendte skemaer: MDI Depression, Angst, Stress, Væske/vand, hovedpinedagbog, KRAM

