
 

Hvad er WebPatient? 

WebPatient er et internetbaseret system, som 
er fuldt integreret med WebReq.  
 

Med WebPatient i WebReq kan praksis elektro-
nisk bestille hjemmemonitorering fra patient 
og modtage valideret, beregnet, opsummeret 
og kodet resultat/svar retur direkte i lægesy-
stemet som almindeligt laboratoriesvar. 
 

Når praksis bestiller hjemmemålinger hos pati-
ent via WebPatient, så modtager patienten  
automatisk besked om bestilling sammen med  
vejledning for hjemmemåling og link  til Web-

patient via mail og/eller SMS. 
 

Patient logger ind på www.web-patient.dk med 
NemID og afgiver svar på de undersøgelser og 
spørgsmål, som de kan klare i eget hjem.  
 

Patient modtager automatisk ekstra påmindel-
se på bestillingen, hvis hjemmemålingerne ikke 
er sendt til praksis 7 dage før det bestilte ske-
ma er sat til at udløbe. 

Praksis ser resultaterne i eget lægesystem få  
minutter efter at patient har afsendt dem. 
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Sådan kommer du i gang  
Du gå ind i WebReq  via dit lægesystem og åbner kategorien ’WebPatient’, 
som findes i bunden af katelog menuen . 
  

I ’WebPatient’ vil du se en liste med de tilgængelige hjemmemålingsskemaer. 
 

Du vælger et eller flere skemaer som patient bedes udføre i eget hjem og 
vælger herefter ’Udfør’.  
 

Udfyld rekvisitionsoplysninger for bestillingen, f.eks. hvor mange dage det 
bestilte skema må være aktiv for patient efter angivet startdato. 
Kontroller at patientens e-mail og mobilnummer korrekt. 
Tilføje evt. en kommentar til patient for det eller de bestilte skemaer.  
 

Når du har udfyldt rekvisitionsoplysninger vælger du ’Fortsæt’.  
Vælg ’Annuller’ til udskriftsvinduet, hvis du ikke ønsker udskrift af bestillingen. 
 

Bestillingen er nu gennemført og patient vil automatisk modtage besked pr. 
mail og/eller SMS den dag du har angivet som prøvetagningstid (=startdato). 
 

TIPS! 
Ønsker du, at se patientens igangværende og afsluttede hjemmemålinger di-
rekte i WebPatient, så har du mulighed for øverst (højre) i WebReq historik at 
vælge funktionen ’WebPatient  Arkiv’.  
 

Hvis du i arkivet søger på blank cpr, så vises alle skemaer inkl. status som er 
bestilt på patienter i din praksis/ydernummer. 

Her kan du finde hjælp 

Region Hovedstaden 

 Per Veng Jensen 
 

per.veng.jensen@regionh.dk 

38 66 53 23 

 Finn Roth Hansen 
 

finn.roth.hansen@regionh.dk 

38 66 53 21  

 Henrik Nørregaard 
 

henrik.noerregaard@regionh.dk 

38 66 53 22 

 

Region Sjælland 

 Thomas Steen Nielsen 
 

thsni@regionsjaelland.dk  
51 68 02 85  

 Jeannette J. Andersen 
 

jeae@regionsjaelland.dk 

20 87 19 06  
  

Region Nordjylland 

 Lars Ole Larsen 
 

lars.ole.larsen@rn.dk 

40 80 46 87  

Region Syddanmark 

 Lenike G. Vemmelund 
 

lenike.gilhoj.vemmelund@rsyd.dk 

24 79 68 90  

 Bo Christensen 
 

bo.christensen@rsyd.dk 

29 20 13 78 

 Susanne Fransen 

 

susanne.fransen@rsyd.dk 

20 22 15 64  
 

Region Midtjylland  

 Hanne D. Jensen 
 

hanne.damgaard@stab.rm.dk 

78 41 22 45 

 Annie Høgh Nielsen 

 

annie.nielsen@stab.rm.dk 

78 41 22 44  
 

 

Kontakt datakonsulenterne i din region, hvis du har brug 
for hjælp til at komme i gang med WebPatient eller har 
andre faglige spørgsmål til brug af systemet. 

Patientadgang sker via: 
 

www.web-patient.dk 

 

Vil du vide mere om  
national udbredelse af  

patientrapporterede oplysninger 
(PRO) i almen praksis?  

Besøg www.medcom.dk 
eller scan QR-koden  

Hvilke skemaer kan 
bestilles? 

 Hjemmeblodtryk 

 Blodsukkerprofil 
 Vægtkontrol 
 MDI Depression 

 Stress 

 Angst  
 DAN-PSS 

 Væske- og vandladnings-
skema (voksen) 

 Peakflow 

 

 

Flere skemaer  er under udvik-
ling og vil blive tilføjet over tid. 

Introduktion og vejledning 

Finder du på www.dmdd.dk/hjaelp-til-webpatient 

 

Teknisk support 
Oplever du fejl eller har du tekniske spørgsmål til løs-
ningen, så  kontakt WebReq support på: 

 tlf.: 75 72 01 77   

 mail: support@webreq.dk  
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På den valgte startdato for skema  
modtager patient automatisk en mail 

og/eller SMS med besked om bestillin-
gen, vejledning til skema og link til 

WebPatient. 

Når patient er klar til at afgive svar, logger han ind på www.web-patient.dk med 
nemID og sender sine målinger/svar elektronisk til dig. 
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Patientens resultater valideres og  
resultat/score beregnes automatisk 
og sendes dernæst direkte til dit  
lægesystem som laboratoriesvar.  

Du modtager resultaterne som laboratoriesvar i dit journalsystem , hvor de 
bliver lagret i laboratoriekortet med korrekt IUPAC-kode og kan opsummering 
og alle målinger/svar i kommentar til resultatet. 

Du og patienten aftaler, at patienten skal  
foretage hjemmemålinger. 
  

1. Åben WebReq  gennem dit lægesystem og 
vælg kataloget ’WebPatient’ (nederst). 

2. Vælg skema. 

3. Vælg prøvetagningstid (startdato). 

4. Vælg evt. antal reitereringer. 

5. Vælg ’Udfør’. 

6. Indtast rekvisitionsoplysningerne og vælg 
’Fortsæt’. 

7. Vælg ’Annuller’ til udskriftsvinduet, hvis du 
ikke ønsker udskrift af bestillingen. 
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TIPS  
 Under ikonerne, ud for det valgte skema, kan du finde baggrundsartikel fra Specialeselskab og  

Lægehåndbogen samt patientvejledning med tilhørende kladde. 

 Under ’WebPatient  Arkiv’, øverst i WebReq historik, kan du se patientens igangværende og afslut-
tede skemaer samt få mulighed for at indberette svar på vegne af patient, hvis det ønskes. 

 

Bestillingen er nu gennemført  
og fremsendes til patient! 
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