Sådan går det med…

PRO i almen lægepraksis
Dato: Juni 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
 Opnået 30% udbredelse i almen praksis (naionalt). Region Midtjylland har opnået 52% udbredelse.
 Nye release testes. Forventet release på produktion 15.06.2017.
Release indeholder optimering af brugergrænseflade og vejledninger for patient, 1 nyt skemaer (hovedpinedagbog), visning af resultat og opsummering af fremsendt skema for både patient og praksis, opgraderet til ny version
af MedComs laboratoriesvarstandard, fremsendelse af ”nægtet samtykke”, hvis patient ikke ønsker at dele sine
indberetninger med andre end egen læge, m.v.
 Det 3. møde for det rådgivende patientpanel og klinisk brugergruppe blev afholdt i maj.
 Det 2. samarbejdsmøde med de regionale datakonsulenter blev afholdt i maj.
 Indgået samarbejdsaftaler med datakonsulenterne (DKO) for alle 5 regioner om udbredelsen af WebPatient.
Strategisk lige nu
 Korte instruksvideoer for praksis og patient er produceret, men sat midlertidig på pause indtil medio juni.
Årsag: Ny funktionalitet i WebReq og WebPatient skal inkorporeres i videoerne efter release (juni).
 Vejledning til patient og praksis er udarbejdet og sendt til tryk.
Vejledningerne distribueres til praksis via datakonsulenterne
 Plan for fælles MedCom roadshow for praksis i de 5 regionerne, september/oktober.
WebPatient vil blive præsenteret og demonstreret for praksis.
 WebPatient præsenteres under konsultationssygeplejerskernes og bioanalytikernes landskursus 1.-3. september
 Omtale af WebPatient i Dagens Medicin:
http://medcom.dk/media/7638/2017-03-15_praksislaeger-roser-it-system-trods-langsom-opstart.pdf
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
 Udviklet ny funktionalitet i datakonsulenterne administrative MedWare-systemet til
understøttelse for samarbejdsaftalen og deres arbejde i at udbrede WebPatient i regionerne.
 MedComs statistik system (MedWare) kan pr. april 2017 importere og vise opgørelser fra WebPatient.
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-mæssige kompetence
Milepæle

Plan

Nået

1. Samarbejdsaftale med regioner (DKO)
2. 30% udbredelse af PRO i almen praksis
3. Information- og kommunikationsstrategi vedtaget
4. Instruktionsfilm og vejledninger/informationsmateriale
5. MedCom fælles roadshow for praksis
6. 50% udbredelse af PRO i almen praksis
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