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Regler i forbindelse med automatisk udfyldelse af opfølgningsdato i DaneSpine. 
 

Issue Regel Konsekvenser : 

Beregning af dato 
for påsætning af 
PRO-dato 

Det betyder at der automatisk bliver oprettet / vedligeholdt en PRO-
dato formular på patienten, hvor den fremadrettede dato vises – 
beregningen af datoen sker efter følgende regel: 

- Find alle åbne forløb med Lænderygs-operationer på 
matriklen med operationsdatoen mellem [Fra-dato] og [Til-
dato]  

o [Fra-dato] = Dagsdato - 18 måneder (Der ses 6 
måneder længere tilbage ) 

o [Til dato] =  Dagsdato – 1 måned (operationsdatoen 
skal være ældre end 1 måned af hensyn til 
validiteten) 

- Ved 2 år gælder 24mdr + 6 mdr i stedet for 18 mdr og ved 5 
år gælder 60 mdr + 6 mdr i stedet for 18 mdr. 
 

- Pro-datoen udfyldes med operationsdatoen + 12 måneder.( 
24mdr, 60 mdr.) 

 

-Hvis operationsdato ikke er udfyldt => intet skema 
sendes. 
 
 
 

Hvornår skal PRO-
datoen IKKE sættes 
på? 

-Der allerede eksisterer en formular. Der kigges BÅDE i PRO-data 
formularen OG i de ”gamle enkelte” formularer. Hvis blot der er data 
i en af formularerne sendes IKKE pro-skema ud. 
 
-For 1 års skema sendes IKKE ud hvis der findes 1,2,5 eller 10 års 
opfølgning. 
 
-For 2 års skema sendes IKKE ud, hvis der findes 2,5 eller 10 års 
skema osv. 

-Risiko for forvirring, hvis der f.eks er fejltastet i en 
formular for 2 års opfølgning (som skulle have været 1 
års opfølgning) og den fejltastede 2 års senere slettes, 
kan det fejlagtigt se ud som om, der på grund af fejl i 
databasen ikke er sendt 2 års skema ud. 
 
 
 
-Ikke færdige skemaer bliver indlæst i DS. 
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Hvis patienter 
ønsker papirskema 
frem for 
elektronisk 

Man kan oprette tom formular resten af opflg.s perioden( Se 
vejledning) 

Man selv skal sikre opfølgning manuelt. 
Skemaet skal indtastes manuelt ved modtagelse. 
Det er op til den enkelte klinik at beslutte, om man vil 
tilbyde dette. 

Patienter UDEN E-
boks 

- Skemaer sendes IKKE automatisk til patienter UDEN e-boks. 
-DaneSpine finder ud af pt ikke har E-boks og det er muligt i 
rapporten Opfølgning , at se hvilke pt det drejer sig om.  

Data kommer kun ind i DS, hvis papirskema sendes, 
modtages og indtastes manuelt. 

Rykkere - Udsendes 3 uger efter primærudsendelsen. 
- Der ikke er svaret inden for 15 arbejdsdage fra 

primærudsendelsen. 

- Alle der ikke har en færdig besvarelse (færdig = alle 

obligatoriske felter er udfyldt) får rykker. 

 

-Mulighed for patienten ringer ind og ønsker papir i 
stedet => vi kan fjerne fluebenet i rykkerboksen => de 
ikke får rykker. ( Se vejledning) 

Manuel indtastning -Man skal manuelt  åbne pro-skema . (Ny mulighed, Se vejledning) 
-Mulighed for at oprette de ”gamle” skemaer lukkes i takt med nye 
klinikker kommer på online.  
 
 
 
 
 
 
 
 

-Mulighed for at oprette tomt skema=> sikrer der ikke 
sendes elektronisk og vi derved kan bruge papirskema til 
de, der ønsker det. 
-Nye klinikker skal have rimeligt varsel for at indtaste 
deres ”gamle skemaer” ( bunker der ligger),da det er 
mere bøvlet at taste i de nye lange skemaer. 
 
 

   

PRO-dato regel Brugere må ALDRIG ændre en pro-dato manuelt. 
VIGTIGT det kommunikeres ud til hele landet. 
Undtagelse (gælder KUN, hvis der også tastes manuelt): 
Systemet kan have sat pro-dato på FØR man taster papirskema. I 

Giver  problemer ved automatisk udsendelse.   
 
Pt risikerer at få elektronisk skema, selv om de har 
udfyldt papirskema, hvis reglen ikke overholdes. 
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dette tilfælde SKAL MAN SLETTE fluebenet ud for ”skema sendes” 
og/eller ”rykker sendes”. Altså skal man ALTID tjekke pro-datoen ved 
manuel indtastning. Man kan undgå dette ekstra tjek ved at tjekke 
PRO-dato og oprette PRO-formular samtidig med, man aftaler med 
patienten, de ikke skal have elektronisk tilsendt. (Se vejledning) 

 

Patienten ønsker 
IKKE flere skemaer. 
Hverken 
elektronisk eller 
papir. 

Patient forløbet lukkes i DaneSpine. Tidligere data er gemt og indgår, men der sendes ikke 
flere skemaer. 

 

 


