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Opret og ændre monitoreringsplan og slet spørgeskema i OpenTele
Først når du har valgt Tildel eller Opdater, er oplysninger gemte. Du kan ændre i oplysninger ved at vælge
Rediger.
Handling

Forklaring

Navigation

Fremsøg evt.
patient

For at fremsøge patient vælges Find patient. Der kan
søges på CPR og/eller navn. Der fremkommer en
Patientliste, hvorfra patient vælges.

Vælg
Monitoreringsplan

Vælg fanebladet Monitoreringsplan.
En monitoreringsplan skal bestå af en startdato og div.
spørgeskemaer med angivelse af, hvornår patient skal
udføre hvert spørgeskema.
Obs. uden monitoreringsplan kan patient logge ind på sit
TeleKit, men vil se en blank skærm. Patient kan kun
indsende måledata, hvis der er tildelt en
monitoreringsplan.

Ret Startdato

I Monitoreringsplan ses Startdato, som er forudindstillet til
dags dato. Rediger Startdato til den dato, hvor patient
bliver oplært i at bruge sit TeleKit og begynder at
indsende målinger. Dato påføres eller vælges via
kalender.
Startdato er den dag OpenTele løsning registrerer, patient
skal starte med at indsende målinger. Der kommer derfor
unødige blå alarmer, hvis Startdato ikke ændres.
Undgå at vælge Vis kun på svar dag, idet patient så kun
kan se og anvende spørgeskemaer på
monitoreringsdage.

Tildel gruppe af
spørgeskemaer

Vælg Tildel/Fjern Spørgeskemagrupper. Vælg ønsket
Spørgeskemagruppe. Herved ses spørgeskemaer samt
tidspunkt og ugedag for disses udførelse. Vælg Tilføj for
at tildele spørgeskemagruppen til patient og Opdater.
Obs. først når du har valgt Tilføj, kan se spørgeskemaer
ved Tildelte spørgeskemagrupper og har opdateret er
spørgeskemaer gemt.
Spørgeskemagruppen er mhp at lette arbejdsgangen for
kliniker samt sikre, at patient får de spørgeskemaer, der er
defineret af en sundhedsfaglig gruppe.

Ændre
Monitoreringsplan

Du kan redigere et spørgeskema fx ændre ugedag og
tidspunkt hvor patient skal indsende målinger.

Slet spørgeskema

Et spørgeskema fra en Spørgeskemagruppe kan kun
slettes, hvis du vælger Tildel/Fjern Spørgeskemagrupper
og sletter hele Spørgeskemagruppen.
Efterfølgende skal du tildele de spørgeskemaer patient
skal have enkeltvis. Vælg Tildel Spørgeskema, fremsøg
ønsket skema, vælg Ugedage – Én eller flere daglige
målinger og indsæt ugedag og tidspunkt for målinger.
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