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Besked fra patient
Patienter kan skrive en besked til behandler i et defineret felt Besked til lægen om din
hjemmemåling ved indrapportering af de enkelte skemaer.

Kvittering – visning af resultat og opsummering
Når patienten har sendt skemaet til lægen, kan patienten i historiske skemaer se hvilke data der er sendt via EDI til
lægens journalsystem.

Ikke helt udfyldte skemaer
I nogle skemaer er det tilladt for patienten ikke at udfylde hele skemaet. I lægens journalsystem vil der i resultatfeltet
sendes svaret KOMM og i kommentarfeltet vil de indtastede værdier vises.

Link i WebReq
Specialevejledning
Link til vejledning fra DSAM eller andet speciales officielle vejledning om skemaets brug.
Lægehåndbogen
Link til artikel i Lægehåndbogen, der bredt omtaler det konkrete skema og/eller den tilstand
skemaet benyttes til.
Vejledning og skema
Link, der åbner patient-vejledning og skema til kladde-brug (standardiseret pdf-fil).

Databehandleraftale
Ved klik på ikonet kan man i næste skærmbillede se hvad databehandleraftalen konkret
indeholder.

Ikke tilladt at lægge en Web-Patient rekvisition på hotel
Forsøger man at lægge en bestilling der indeholder Web-Patient skemaer på hotel, får man en
besked at dette IKKE er muligt.

Forsinkelse af afsendelse af bestilling
En bestilling i WebReq som indeholder et Web-Patient skema bliver afsendt med det samme uden
20 minutters forsinkelse som gælder for øvrige WebReq afsendelser. Praksis kan benytte WebPatient som redskab, hvor praksis indberetter på vegne af patient.
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Ændring i hjemmeblodtryksskema
Hjemme-blodtryksskemaet er 'vendt om', da blodtryksapparaterne på apparaternes display
viser målingerne som vist i skemaet: systolisk foroven, diastolisk i midten og puls forneden.

Ændring i Peak Flow skema
Der er tilføjet to felter i skemaet Ved anfald.
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Ændring i væske- og vandladningsskema
Klokkeslæt format er ændret til xx-xx.

Ændring i blodsukkerprofil skema
Nyt felt til besvarelse af antal døgnmålinger patienten skal foretage.

Nyt skema i Web-Patient
Der er udviklet et nyt hovedpineskema for voksne
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