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Dagens program

OBS! 

Konferencen filmes og vil senere blive lagt offentlig 

tilgængelig på MedComs hjemmeside!



Tove Lehrmann

Chefkonsulent, MedCom

Kort præsentation af projektet



Baggrund

Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis

▪ Bestilt af Sundhed- og Ældreministeriet (SUM)

▪ Del af Regeringens styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Projektet

▪ 3-årige projekt (2016-2018)

▪ At udvikle og i storskala at afprøve WebPatient som et fælles system, der understøtter almen 
praksis og deres patienter i brugen af elektronisk patientrapporterede oplysninger (PRO)

Projektforlængelse 2019:

▪ SUM har godkendt at forlænge projektet 
til udgangen af 2019 og at uforbrugte
projektmidler (2016-2018) anvendes
til drift samt til etablering af samspil med den 
nationale PRO og infrastruktur.



Projektorganisation

Deltagere: 

▪ Klinisk brugergruppe

▪ Rådgivende patientpanel

▪ Datakonsulenterne

▪ Lægefaglig konsulent 

Udbredelsesmål i almen praksis:

▪ 30% (2016)

▪ 50% (2017)

▪ 65% (2018)



Konsultation

(Praksis, telefon,
e-konsultation, m.v)

Det aftales, at 
patient skal  udføre 
hjemmemålinger.

Lægen bestiller  
PRO-skema under 

fanen WebPatient i 
WebReq.

WebPatient sender 
besked og link via 

mail og/eller sms til 
patient

Patient  foretager 
målinger i eget 

hjem og logger  ind i 
WebPatient og 

aflevere de ønskede 
hjemmemålinger

WebPatient  valider, 
beregner og sender 

resultat/score  til 
praksis lægesystem 

via MedCom 
standard.

Kort fortalt
Resultat med kommentar og 

bilag (målinger/beregninger) 

indløber struktureret  og 

kodet som laboratoriesvar

i praksislægesystemet.

Praksis har mulighed for:

• Elektronisk PRO -

patient eller assisteret.

• PRO-værktøj -

håndtering af papir-PRO.

Patient/borger har mulighed for:

• Modtage information pr mail/sms

• Indberette og se resultater

• Assistere barn og pårørende



Konsultation

Bestilling

InformationIndberetning

Laboratoriesvar

Spørgsmål



Tina Aagaard Bjørnsholm

Projektleder, MedCom

Status og resultater



Monitorering og opgørelser

Udstilling af månedlig opgørelse for PRO i almen praksis:

▪ National opgørelse – MedCom
Se seneste månedsstatistik her

▪ Regional opgørelse - datakonsulenterne
DKO-systemet

▪ Telemedicinsk landkort
https://telemedicinsk-landkort.dk/

Målepunkter: 

• Udbredelsesgraf af i % og tal for almen praksis

• Antal af bestilte skemaer i WebPatient i almen praksis pr. måned

• Fordeling af bestilte PRO-skemaer i almen praksis i seneste måned

• Hændelser pr. skema seneste måned.

https://www.medcom.dk/statistik/patientrapporterede-oplysninger-pro-i-almen-praksis
https://telemedicinsk-landkort.dk/


National udbredelse

Udbredelsesmål i almen praksis:

▪ 30% (2016)

▪ 50% (2017)

▪ 65% (2018)

Udbredelse :

▪ 63% (december 2018)

▪ 65% (januar 2019)



Antal praksis pr måned

Ca 80% af alle brugerne har i 
projektperioden senest anvendt 
systemet til elektronisk PRO i sidste 
kvartal af 2018.



Regional udbredelse
Udbredelse pr december 2018:

▪ 86% - Region Midtjylland

▪ 68% - Region Syddanmark

▪ 63% - Region Nordjylland

▪ 56% - Region Sjælland

▪ 51% - Region Hovedstaden



Hjemmemålinger Spørgeskema

Hjemmeblodtryk MDI depression

Blodsukkerprofil Angst

Kropsmål Stress

Væske-/vandladningsskema (voksen) Dansk Prostata Symptom Scoringsskema (DAN-PSS)

Væske-/vandladningsskema (barn) COPD assessment testen (CAT)

Peakflow Common metal disorder questionnaire (CMDQ)

Hovedpinedagbog Kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)

MRC-Dyspnøskala

PRO-skemaer pr. 5. december 2018



Forslag til ny 
funktionalitet og nye 

skemaer.

Kliniske brugergruppe:

Faglig stillingtagen til 
indkommende ønsker.

Godkendelse af nye 
tiltag.

Funktionalitet 
beskrives og aftales.

Vejledning og 
metodeblad 

udarbejdes for nyt 
skema (DSAM eller 
specialeselskab).

Evt. anmodning om 
oprettelse af nye 

koder.

Flere testforløb:

Leverandør, MedCom, 
lægefaglig konsulent, 
patientpanel  og DKO.

Kontrol af 
laboratoriesvar og 

bilag for nye skemaer
(MedRPT01 - MedBin).

Kontrol af beregning 
og anvendte koder.

For sundhedsfaglige:

• Vejledninger, film og metodeblade

(leverandørens hjemmeside)

For borger/patient:

• Vejledning og film

(leverandørens hjemmeside)

Ønsker fra almen 

praksis og patienter

Analyse og design

Udvikling

Godkendelse

i MedCom

Implementering

Procedure for ny funktionalitet og skema

https://www.dmdd.dk/hjaelp-til-web-patient/
https://www.dmdd.dk/hjaelp-til-web-patient-for-borger/


Antal bestilte skemaer pr kvartal
1. kvartal 

2016

4. kvartal 

2018

Hjemmeblodtryk 1088 29068

MDI Depression 243 4633

Angst 74 2088

Væske/vand 

(voksen)

- (Q1 2017) 1651

Stress 44 1291

Hovedpinedagbog - (Q3 2017) 523

Mere end 160.000 skemaer er blevet 
bestilt i projektperioden, hvoraf 70% 
var skemaer til hjemmeblodtryk. 



Antal bestilte skemaer pr kvartal
1. kvartal 

2016

4. kvartal 

2018

DAN-PSS 29 894

Blodsukkerprofil 32 198

Peakflow - (Q1 2017) 223

Væske/vand

(barn)

- (Q3 2017) 133

Kropsmål 12 43

CAT - (Q3 2018) 114

CMDQ - (Q3 2018) 94

KRAM - (Q4 2018) 27

MRC - (Q4 2018) 3



Hændelser på skema

4. Kvartal 2018 Hjemmeblodtryk MDI Depression Angst Væske/vand (voksen) Stress

Bestilt skemaer 100% 100% 100% 100% 100%

Gennemført skemaer 83% 87% 88% 64% 88%

Patient indsender svar 87% 95% 95% 91% 99%

Assistent indsender svar for 

patient

<1% <1% <1% 1% <1%

Praksis indsender svar for 

patient

13% 5% 5% 8% 1%

Udløbet skemaer 17% 13% 12% 36% 12%

Hændelser på de 5 hyppigst bestilte PRO-skemaer:



Spørgsmål



Paneldeltagere

Læge Niels Ulrich Holm (PLO) 

Læge Erik Falkø, (tidligere) Lægehuset Ferritslev

Bioanalytiker Margit K. Tofting, Løgstrup Lægepraksis

Margrethe Ramhøj Schrøder 

Ivan Høeg

Brugerdebat 

Gevinst og udfordringer
Ordstyrer

Jan Petersen, MedCom 



- indtil kl 16:00



Chefkonsulent Kristian Kidholm

Konsulent Anne Mette Ølholm 

Konsulent Mette Bøg Horup

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT)

Odense Universitetshospital (OUH) Svendborg Sygehus

Evaluering af projekt 

Se separat præsentation!



Tusind tak for i dag

Præsentationer, evalueringsrapport og optagelser vil ultimo februar

blive fremsendt til konferencens deltagere og lagt på MedComs 

hjemmeside under projektet PRO i almen praksis : 

https://www.medcom.dk/projekter/pro-i-almen-laegepraksis

Evalueringsskema for konferencen fremsendes!

https://www.medcom.dk/projekter/pro-i-almen-laegepraksis

