Vejledning til patientregistrering i DD2
(blodprøver indsendes med 1. afhentning man-, tirs-, ons- og torsdag, men ikke før en helligdag)

En DD2 patientregistrering består af et registreringsskema, som indeholder et kort spørgeskema
til patienten samt patientdata der udfyldes af praksis. Til sidst indsamles blod- og urinprøve.
Vejledning findes også som video ved at logge ind på www.dd2.dk

1. Find egnede personer med type 2 diabetes
 De skal være fyldt 18 år og diagnosticeret inden for de sidste 2 år.
 De kan fremsøges i eget lægesystem evt. via forløbsplanen.

2. Informer patienten om deltagelse i DD2
 Giv mundtlig information om DD2 og udlevér skriftlig resume af deltagerinformation.
 Aftal tid med patienten til DD2-blodprøvetagning
 Giv patienten besked om at møde fastende til blodprøver (dvs. ingen mad og
blodsukkerregulerende medicin fra kl. 22.00 dagen før blodprøve. Men der må gerne drikkes vand).

 Udlevér urinspidsglas og bed patienten om at medbringe en midtstråle morgenurinprøve til
den aftalte tid (alternativ spoturin lavet i klinikken).
 Bed patienten om at udfylde samtykke og kort spørgeskema i WebPatient hjemmefra.

3. Invitér patienten elektronisk via WebPatient
 Vælg ”WebPatient” og derefter profilen DD2.
 Klik på ”Udfør”.
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 I pop-up vinduet udfyldes:
o Patientens mailadresse og evt. mobilnummer
o Patienten accepterer yderligere information: Vælg Ja
o DD2 Skema udløb efter antal dage: Sæt til 90 dage, så patienten har god tid til at
besvare inden.

 Afslut pop-up vinduet med ”fortsæt” og derefter ”afslut”. Patienten vil herefter modtage et
link via mail til www.web-patient.dk hvor samtykkeerklæring, deltagerinformation og
spørgeskema vises.

Hvis patienten ikke kan besvare spørgeskema og samtykkeerklæring elektronisk
 Find i DD2-ringbind papirregistreringsskema og samtykkeerklæring eller print fra
hjemmesiden www.dd2.dk – kræver login.
 Papirerne udfyldes sammen med patienten ved blodprøvetagning og sendes pr. post i
svarkuvert fra DD2.
 Vigtigt: Samtykkeerklæring skal udfyldes og underskrives af både patienten og personen,
som foretager DD2-undersøgelsen.
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4. Registreringsskema gøres færdig i praksis
Patienten har inden tiden til blodsprøve afsendt elektronisk samtykke med NemID og besvaret
spørgeskema i WebPatient.
 Find patientens besvarelser i registreringsskemaet frem under WebPatient Arkiv.

 Skema skal have status ”afsendt”, for at det kan færdiggøres i praksis. Hvis status er
”aktiv”, har patienten endnu ikke besvaret skema elektronisk.
 Klik på ”DD2” under ”Skemanavn”. Herefter vises patientens besvarelser.

 Tjek om alle patientspørgsmål er udfyldt.
 Færdiggør registreringsskemaet mht. hofte-/taljemål, hvilepuls, vægt, diagnosetidspunkt.
 Vælg ”Send til DD2”. Skema afsendes og status ændres til ”sendt til DD2”.

5. Blodprøvetagning og WebReq
 Udskriv prøvetagningsblanket (PTB) fra WebReq
o Første gang DD2´s PTB skal hentes, vælges ”Vejle sygehus” under ”Laboratorium”.
o Under ”Laboratorieprofiler (alle)” vælges ”DD2-blod”.
o Markér stjernen til højre for ”DD2-blod” gul for at gemme den som favorit. Den vil
dermed ligge øverst i ”Laboratorieprofiler (alle)”.
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 Tag blodprøver (DD2-prøverør/materiale må ikke erstattes af andet).
o Tjek udløbsdato på blodprøverør.
o Sæt PTB-labels med barkoder på rør efter farve.
o Blodprøverne tages i denne rækkefølge:

o Vend rørene 10 gange efter blodprøvetagningen, dog skal lyserøde rør vendes forsigtigt
15 gange.
o Placer blodprøverørene i klimaskab (21°) i den udleverede kuvert ”Biologisk stof
kategori B”
o Vigtigt: Vedlæg original prøvetagningsblanket (PTB) sammen med blodprøverne.
o Kuverten afhentes af bud sammen med øvrige blodprøver.

6. Honorering
 Ydelsen afregnes med DD2-ydelse på en regning for sig.
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Bilag 1: DD2-registreringsskema i WebPatient (patienten udfylder)
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Bilag 2: DD2-registreringsskema i WebPatient (praksis udfylder)
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Bestilling og print af materiale
1. Bestilling af prøvetagningsrør
 Login via www.dd2.dk med udleveret brugernavn og adgangskode. Se velkomstbrev –
adgangskode kan ændres under ”skift password”.
 Vælg fanen ”Prøvesæt og vejledninger” og derefter ”Bestil prøvesæt online”.

 Bestillingsvindue vises. Under ”vælg type” vælges ”Kun primærrør – til dig der tager
fuldblod og sender prøver til centrifugering”.
 Vælg antal prøvetagningssæt.
 Tryk ”send bestilling”.
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2. Bestilling af patientflyers
 Skriv til os på mail ouh.dd2@rsyd.dk

3. Print af deltagerinformation, samtykkeerklæring og registreringsskema
 Login via www.dd2.dk med udleveret brugernavn og adgangskode.
 Deltagerinformation:
o Vælg fanen ”Patientinformation”
o Vælg ”Resume af deltagerinformation på dansk” eller et af de andre sprog.
 Samtykkeerklæring:
o Vælg fanen ”Patientinformation”
o Vælg samtykkeerklæring på dansk eller et af de andre sprog. Dog er det kun den
danske version som må bruges til underskrift af samtykke.
 Patientregistreringsskema
o Vælg fanen ”Patientregistreringsskema”
o Vælg ”Patientregistreringsskema praksis PDF”.
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