Vejledning:

PRO-PSYKIATRI

Tilmeld patienten
1. Vælg ikonet

2. Vælg forløbs-type: Tilmelding
3. Klik herefter Gem

Kode til patientens login
1. Når patienten er tilmeld ses kode i
billedet Oversigt
Denne kode kan udleveres til patienten og anvendes ved login til spørgeskemaet
2. Patienten kan også modtage koden
som SMS i forbindelse med login til
spørgeskemaet. Vælg Angiv mobilnummer og angiv telefonnummer.

Der kan skiftes imellem de to muligheder. Så modtager patienten eksempelvis sms-kode i den ambulante behandling kan det under indlæggelse ændres til koden udleveres, - koden ses på Oversigt.
Efter en indlæggelse hvor koden er udleveret, kan man i ambulatoriet skrive mobil nr. ind og så kan patienten modtage sms-kode.

Oversigt over patientens svar
Når patienten har indsendt sine svar, kan
du se besvarelsen i Clinical Suite.
1. Vælg ikonet
2. Vælg Oversigt.
Oversigten viser patientens svar og dato
for besvarelserne.


Farven på søjlen er mørkere, jo dårligere patienten angiver at have det.
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Længden svarer til den svarkategori,
patienten har sat sit kryds i. Jo længere søjle, jo dårligere angiver patienten at have det.

På oversigten kan du også:
 Se spørgsmålstekst: Klik på
et emne, fx "7.Håb"


ud for

Se svartekst: Før musen hen over
for at se det svar patienten har afkrydse

Se patientens svar
Du kan også se en liste over patientens
svar og eventuelle kommentar fra en bestemt dato:
1. Klik på datoen i oversigten

2. Rul ned i bunden af besvarelsen for at
se patientens kommentar

Afslut patienten i AmbuFlex
1. Vælg ikonet
2. Klik på Tilmelding
3. Vælg Afmeld AmbuFlex ud for
Forløbs-type
4.Tryk til sidst på Gem

Dokumentation
Samtale og aftaler med patienten om PRO-psykiatri dokumenteres i et journalnotat og/eller i sygeplejestatus.
På sengeafsnit anvendes desuden Cetrea tavlen, som giver overblik over patienter som anvender PRO. Her oprettes
aktiviteten PRO med dato for næste besvarelse.

Side 2 af 2

