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Status Præsentationsværktøjet. 

Lænderygs præsentationsværktøjet er den 9.2.18 blevet sendt ud til alle klinikker. Man skal holde tungen 

lidt lige i munden, når det installeres, til gengæld kan man efterfølgende få et hurtigt overblik over udvalgte 

data. 

Det cervikale og fraktur præsentationsværktøj er lavet, og vi afventer vores udvikler i regionsyd skal lave et 

dataudtræk, der passer til, så man hele tiden har mulighed for at opdatere data. ( forventes inden for de 

næste 2 uger) DaneSpine kontaktpersonerne får værktøjet tilsendt, straks det er muligt at hente data. Det 

er den enkelte kliniks ansvar at lave en arbejdsgang, så data bliver opdateret løbende. Vejledning kan findes 

via dette link: http://drks.ortopaedi.dk/vejledninger-tips-og-tricks/ 

Via samme link kan der ligeledes findes slides fra DS-workshoppen ”Undervisningen DRKS – forår 2018” + 

vejledninger i at skelne mellem forløb og diagnosegrupper. 

 

Status Online delen. 

I Middelfart er det muligt at få data hele vejen: 

DaneSpine => E-boks=>Patient => surveyXact= > DaneSpine. 

STOR LETTELSE at være nået hertil. 

- Vi tester lige nu 1 års lænd opfølgning + rykker 

-  Sommer 2018: Middelfart tester 2 + 5 års + rykker lænd 

- Efterår 2018: Første ikke Middelfart klinik kommer på med opfølgning lænd. 

Herefter kommer alle klinikker på en ad gangen, og det forventes at tage 1-2 mdr pr klinik, da det skal 

sikres alle funktioner virker. Sekretariatet i Middelfart tager sig af testningen i samarbejde med klinikkerne. 

Der kommer løbende besked til de enkelte klinikker. Klinikrækkefølgen planlægges efter antal 

indberetninger. 

Som beskrevet i tidligere mail, skal hver klinik udfærdige et brev, der skal sendes via E-boks til patienten.  

Herefter implementeres skemaerne i nedenstående rækkefølge: 

Opfølgning på samtlige klinkker: 

- Lænd  

- Cervikal 

- Fraktur  

http://drks.ortopaedi.dk/vejledninger-tips-og-tricks/


- Deformitet  

- Metastaser  

- Infektion  

Basisskemaet implementeres herefter i samme rækkefølge. 

Det skal pointeres at selv om databasen bliver online, vil der stadig være brug for manpower til at håndtere 

diverse. 

Mange hilsner DaneSpinesekretariatet. 


