
MEDORTIS

• software ekspert system

• web baseret skemaer

• få relevante oplysninger fra patienter med problemer i bevægeapparatet. 

• Udfyldes som regel hjemmefra af patienten

• Kan evt. udfyldes i klinikken / ambulatoriet (Ipad)

• Besvarelserne omdannes til rapport i lægesprog. 

• Kan tilpasses alle specialer

Kombination af  Lean og patient empowerment

• Bedre konsultation

• Ressourcebesparende





Skema N(mulige 
spørgsmål)

N (spørgsmål
default)

Nakke-skulder 
spørgsmål

78 12



NAKKE-SKULDER SPØRGSMÅL

Tidligere skader i nakke eller skulder:
Ingen 
Nuværende:
Henvist med henblik på vurdering af klager fra højre skulder som debuterede 3. 
januar 2013 uden sikker årsag . 
Nuværende symptomer: smerter. 
Smerterne er værst over ydersiden af kravebenet. 
Udstråling: mod nakken og ydersiden af overarmen. 
Smerterne er konstante af karakter og forværres om natten og ved løft. 
Symptomerne er ret generende. På en skala fra 0 - 10 har smerterne en styrke på 6. 
Parakliniske undersøgelser: 
ingen. 
Behandlingstiltag: 
Fysioterapi: der er givet øvelser. Øvelserne er blevet udført 1-2 gange om ugen i højst 
1 måned. Intet har haft effekt. 
Særlige ønsker i forbindelse med konsultationen/behandlingen:
skanning. 
Kommentarer til spørgsmålene:
0. 



MEDORTIS – Patient empowerment

Fordel
• Patient empowerment: 

• Forbereder konsultationen
• Giver fyldestgørende information
• Oplyser om forventninger
• Hermed foregår konsultationen mere på 

patientens præmisser

• Lægen har en detaljeret anamnese før han ser 
patienten
• Velforberedt 
• Fokuseret udspørgen
• Tillidsforholdet opbygges 
• Patient tilfredshed



SPAR TID
• Sygehistorien er udfyldt af patienten selv eller af en assistent.
• Ingen tid til at optage / diktere sygehistorien 
• Der spares behandlertid
• Der spares sekretærtid
• Tid til at gennemgå sygehistorien

FYLDESTGØRENDE SYGEHISTORIE

FÆRRE FEJL
• Ingen dikterfejl
• Ingen skrivefejl

KONSISTENS OG ENSARTETHED 
• Standardiserede  journaler

VÆRDIFULDT JURIDISK DOKUMENT
• klager, afgøres på basis af patient journalen
• omhyggelig journalføring uden øget forbrug af behandlerens tid.

FLEXIBELT
• Kan tilpasses den enkeltes behov – og alle specialer

MEDORTIS  - Lean



N = 15 Ja, i 
høj grad  (%)

Ja, i  
nogen grad  (%)

Nej, kun i 
mindre grad  (%)

Nej, slet ikke
(%)

Havde lægen sat sig ind i din 
sygehistorie ?

73 27 (4)

Var det en fordel at lægen havde 
din sygehistorie forud for 
konsultationen ?

80 20 (3)

Blev konsultationen mere 
fokuseret på dit problem ? 

87 13 (2)

Fik du mulighed for at give 
vigtige oplysninger som du 
ellers kunne have glemt at give 
under konsultationen ? 

93 7  (1)

Fandt du systemet nemt at 
anvende ? 

47 53

Fandt du systemet  
tidskrævende ?

27 53 20

Kunne du tænke dig at bruge 
systemet igen? 

80 20



POTENTIELLE  BRUGERE

• LÆGER

• FYSIOTERAPEUTER

• KIROPRAKTORER

• KOMMUNER


