Sådan går det med…

PRO i almen lægepraksis
Dato: November 2017

Projektleder: Tina Aagaard Bjørnsholm

Formål:
Udbredelse og videreudvikling af WebPatient som fælles PRO-system hos de alment praktiserende læger.
Det er et 3 årig projekt der løber fra januar 2016 til udgangen af 2018,
Mål:
Udbredelse af WebPatient i dansk almen praksis, målt på aktive ydernumre: 30% (2016), 50% (2017) og 65% (2018).
Økonomiaftalen:
Finansloven 2016. Projektet er bestilt af Sundhed- og Ældreministeriet som led i Regeringens styrkelse af det nære
og sammenhængende sundhedsvæsen. Projektet indgår i MedCom10-programmet under MedComs styregruppe.
Deltagere:
Borger/patient, alment praktiserende læger, PLO,
regionale IT- og datakonsulenter og DMDD A/S

Leverandør:
DMDD A/S

Læs mere om projektet: http://medcom.dk/projekter/pro-i-almen-laegepraksis
Projektstatus
• 40% national udbredelse af WebPatient i almen praksis (september). Stilstand i juli/august måned (sommerferie).
• Adhoc release lagt på produktion 28.09.2017.Releasen indeholder funktionalitet til praksis rekvirering og forælders
indberetning af hjemmemålinger på vegne af barn <15 år samt nyt væske-/vandladningsskema (barn).
• Ny release for december er under test. Indholder: Kropsmål, assisteret indberetning (pårørende), m.v.
• Session i WebPatient er afholdt 01.09.2017 under Bioanalytikersymposium.
• Præsentation af WebPatient på MedCom stand 02.09.2017 under FSKIS årsmøde.
• 10 MedCom roadshow/informationsmøder er afholdt for praksis (2 pr region – ca 1.100 tilmeldte). Positiv respons.
• Præsentation af WebPatient på MedComs stand under lægedage samt deltagelse i session i ”Kom godt i gang
med hjemmemålinger”. Positiv respons blandt læger.
Strategisk lige nu
•

Opgave: Pårørendes mulighed for at indberette data på vegne af patient releases medio december.

•

Instruksvideoer for patient og praksis er revideret og patientfolder version 2 er genoptrykt.

•

PLO-kurser for praksispersonale (2018) er planlagt i øst og vest Danmark.

Fagligt/teknisk lige nu
• Månedligt opgørelser over udbredelse og anvendelse af PRO-skemaer på MedComs hjemmeside under ”Statistik”.
http://medcom.dk/statistik/patientrapporterede-oplysninger-pro-i-almen-praksis
• Projektet er oprettet på det telemedicinske landkort som udbredelsesprojekt. Opdateres månedligt.
https://telemedicinsk-landkort.dk
• Fremover henvises altid til http://www.dmdd.dk/hjaelp-til-webpatient/ i forhold til hjælp tl WebPatient, metodeblade,
videoer, m.v.
• MedComs statistik system (MedWare) importer WebPatient logdata som anvendes månedligt til at opdatere det
telemedicinske landkort og udtræk af national og regionale (DKO) månedsopgørelse til monitorering.
Risikolog
• Frivilligt om alment praktiserende læger ønsker at tage PRO og WebPatient i brug.
• Patient ønsker evt. ikke at indberette egne sundhedsdata eller mangler IT-kompetence
Milepæle

Plan

Nået

1. Etableret faglig brugergruppe
2. Etableret rådgivende patientpanel
3. Prioriteret indkommende ønsker fra brugergruppe og patientpanel
4. Beskrevet og aftalt opgaver med leverandør for december- release
5. Samarbejdsaftale med CIMT (MAST)
6. Samarbejdsaftale med regioner (DKO)
7. 30% udbredelse af PRO i almen praksis
8. Information- og kommunikationsstrategi vedtaget
9. Instruktionsfilm og vejledninger/informationsmateriale
10. Roadshow i regionerne ”Information til praksis”
11. 50% udbredelse af PRO i almen praksis
12. Gennemført evaluering af projekt (MAST)
13. 65% udbredelse af PRO i almen praksis
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Monitorering

PRO i almen lægepraksis
Opgørelse pr 31.10.2017:
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