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Patientrapporterede oplyninger (PRO) i almen praksis 

 Bestilt af Sundhed- og Ældreministeriet som led i Regeringens styrkelse af det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen.  

National udbredelse af PRO i almen praksis 

 
Projektet 

 3-årige udbredelse og videreudvikling af WebPatient som fælles PRO-system i almen praksis 
 Gennemføres i tæt samarbejde med: 

Borger/patient, praktiserende læger, PLO, regionernes datakonsulenter, leverandør. 

Juni 2016 - blev der givet fri adgang for praksis til at bestille hjemmemålinger via WebPatient. 

 Udbredelsesmål i almen praksis: 
 30% (2016) 
 50% (2017) 
 65% (2018) 

 Nedsat en klinisk brugergruppe og rådgivende patientpanel samt tilknyttet en faglig konsulent.  
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• WebPatient er et system til 
bestilling af hjemmemålinger, som 
er fuldt integreret med WebReq. 

Hvad er WebPatient? 

• WebReq anvendes af praksis til at 
registrere elektronisk laboratorierekvisition 
til alle laboratorier af parakliniske 
undersøgelser, håndtere egne analyser 
samt bestille hjemmemålinger. 
 

• Alle lægesystemer i praksis er tilkoblet 
WebReq via sikker sessions overdragelse. 
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Konsultation 
(Praksis, telefon, 

e-konsultation, m.v) 

Det aftales, at 
patient skal  måle 

og indberette 
hjemmemålinger fra 

eget hjem. 
Lægen bestiller  

hjemmemålinger. 

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. 

Hvordan anvendes WebPatient mellem praksis og patient? 

Resultat med evt. 
tilhørende kommentar 
(målinger/beregninger) 
indgår struktureret  og 
kodet i patients journal . 

Praksis har mulighed for: 
• at følge op på bestillinger. 
• at indberette for patient. 
• at rette fejlregistrering og 

genfremsende resultat som 
rettet svar. 

Patient har mulighed for: 
• at se bestilte skemaer 
• at indberette målinger/svar 
• at se indberettede skemaer 
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Hvilke skemaer kan praksis bestille? 
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Hvor anvendt og udbredt er WebPatient i dag? 
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Hvilke skemaer bestiller praksis i dag? 
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Nuværende og kommende tiltag 

Release i december 2016: 
• Nye skemaer:  

Væske-/vandladning og Peakflow skema. 
• Nyt design med øget patientbrugervenlighed 
• Patientsamtykke på resultatniveau.  

Deling af data med anden part end behandler. 
• M.m 

Praksis forslag til kommende skemaer: 
• Forberedelse til konsultation 
• Anfaldskema, generelt 
• KRAM-faktorer 
• Kræft, generelt  
• INR-målinger 
• M.fl. 
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Hvilke fordele ser almen praksis i WebPatient til PRO? 

• Digitalisering og effektivisering af nuværende papirbaserede hjemmemonitorering. 
 
 

• Direkte dataoverførelse af patients registrerede hjemmemålinger/svar til praksis eget lægesystem. 
 

• Øget datakvalitet i brug af fælles system med ensartede kodeanvendelse. 
 

Inddrager patienten mere i egen behandlingen  
– og frigiver tid til samtale i konsultationen. 

 
Citat fra praksis 

 
 

 

• Automatiske analyse og beregninger af måleresultater/score. 
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Yderligere information 
 

Konsulent Tina Aa. Bjørnsholm 
MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M 

Mail: tab@medcom.dk - Mobil: 5115 7227 
 
 
 

Generel information om ”PRO i almen praksis” : www.medcom.dk/projekter/pro-i-almen-laegepraksis 
 
Information om og vejledning til WebPatient  : www.dmdd.dk/hjaelp-til-webpatient 

http://www.medcom.dk/projekter/pro-i-almen-laegepraksis
http://www.dmdd.dk/hjaelp-til-webpatient
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Spørgsmål? 
 
 
 

 

http://www.medcom.dk/projekter/pro-i-almen-laegepraksis
http://www.dmdd.dk/hjaelp-til-webpatient
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