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Kære   

Det er nu ved at være tid til I kommer på den automatiske elektroniske opfølgning af lænderyg-patienter i 

DaneSpine. 

Det kommer til at dreje sig om 1,2 og 5 års opfølgning efter lænderyg operation. 

 

Vi har testet løsningen i Middelfart, og det fungerer rigtig godt. Patienterne får tilsendt en mail i E-boks. I 

denne mail er et bilag med et link til spørgeskemaet. 

Regions Syd vil stå som afsender (da udsendelsen håndteres via DaneSpine-sekretariatet, der holder til i 

Regionsyd), men jeres logo og kontaktperson vil fremgå af brevet, der vises, når patienten åbner mailen. 

Men det kan medføre undren og opkald fra patienterne. 

 

Vi har lavet en lille vejledning, så det er lettere at finde bilaget. Dette vedhæftes brevet til patienterne, på 

eksemplet står Rygcenter Syddanmark, men jeres patienter vil se jeres navn og logo.  
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Via linket kommer de til spørgeskemaet (lavet i surveyXact) og dagligt importeres data fra SurveyXact til 

DaneSpine databasen. 

Hvis I vil se, hvordan det ser ud i e-boks, kan i oprette jer selv i DaneSpine databasen med en 

operationsdato, der medfører udsendelse af pro-skema. ( Ex. Op dato 14 måneder før dags dato).  

HUSK dog at slette jer fra databasen efterfølgende…… 

Regler: 
Der er lavet en del regler for, hvornår systemet udsender automatisk. Disse er forsøgt beskrevet i  filen : 

Regler i forbindelse med automatisk udsendelse af skemaer DaneSpine.  

Filen vedhæftes her, men kommer også til at ligge på hjemmesiden.  

Grundreglen er:  Hvis man har noteret operationsdato i Operationsformularen og hvis man 

udelukkende bruger elektronisk udsendelse, kører det her af sig selv. Hvis man også vil benytte 

papirskemaer, kan reglerne med fordel studeres grundigere. 

Der sendes en primærudsendelse og en rykker. 

Afbrydelse af automatisk udsendelse fremgår også af reglerne i ovennævnte fil. (Hvis patienten ikke ønsker 

flere spørgeskemaer, lukkes diagnosegruppen/forløbet) 

 

Forberedelse: 

Tast ALLE de opfølgningsskemaer I har liggende. 

Efter igangsættelsen af elektronisk opfølgning er det stadig muligt at taste manuelt, men mere besværligt. 

Endeligt tidspunkt for overgang til elektronisk automatisk udsendelse kan aftales med sekretariatet. 

 

 


