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FAQ for ordiprax+

INIT

Spørgsmål

Svar

Hvad er forskellen på ordiprax.dk og ordiprax+?

ordiprax+ er en modernisering af ordiprax.dk, og formålet med moderniseringen er at understøtte datadrevet kvalitetsudvikling i almen praksis., ordiprax+ understøtter som noget nyt også kvalitetsarbejdet i klynger,
og klyngerne kan fokusere kvalitetsarbejdet på egne
udvalgte indsatsområder.

Hvordan er mine data afgrænset?

Data er afgrænset, så du kun får vist dine egne ordinationer af lægemidler til dine egne patienter i sygesikringsgruppe 1. Når du logger ind med NemLog-in vises
kun dine egne data for dit ydernummer og for din
klynge.

Kan jeg som klyngekoordinator eller medlem af en
klynge se data for de andre ydere i min klynge?

Du kan se en samlet opgørelse for alle ydere i din
klynge og sammenligne yderne i klyngen på forskellige
måltal. Det er ikke muligt at udvælge andre ydere end
dig selv i klyngen eller at se ydernummeret for de andre ydere i din klynge, fordi alle ydernumrene i din
klynge er pseudonymiseret.

Hvad kan jeg se på de nationale overblik?

De nationale overblik viser overordnede opgørelser
over ordinationsmønstre med mulighed for at sammenligne alle regioner og kommuner og se udvikling
over tid.

Hvad kan jeg se på siderne klyngeindblik og klyngeindsatsområde?

Hvad kan jeg se på siderne yderindblik og yderindsatsområde?

Klyngeindblik giver et indblik i data på klyngeniveau, således at I kan spotte potentielle indsatsområder, som I
vil arbejde videre med i klyngen.
På siden klyngeindsatsområde kan disse udvalgte indsatsområder be- eller afkræftes for klyngen, og de
valgte indsatsområder kan derefter følges over tid.
Yderindblik giver et indblik i data på yderniveau, således at du kan spotte potentielle indsatsområder, som
du vil arbejde videre med i din praksis.
På siden yderindsatsområde kan disse udvalgte indsatsområder be- eller afkræftes, og dit valgte indsatsområder kan derefter følges over tid.
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I ordiprax+ opdeles visningerne i såkaldte temaer, så du
har mulighed for at dykke ned i dine egne ordinationer
af udvalgte lægemiddelgrupper. Der er 3 temaer tilgængelige i første version af ordiprax+:

Hvad er temaer i ordiprax+?

-

Antibiotika

-

Psykofarmaka og smertestillende

-

Praksis- og klyngeoverblik

I praksis- og klyngeoverblikket kan du se dine ordinationer af alle lægemiddelgrupper på et overordnet niveau.

Hvor kan jeg lære mere om, hvordan jeg anvender
værktøjet?

I juni måned 2019 lægger Sundhedsdatastyrelsen videoer med undervisningsmateriale op på styrelsens YouTube-kanal, hvor du kan lære mere om, hvordan du kan
bruge ordiprax+.
Du kan kontakte Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk:

Hvem kan jeg kontakte for at få hjælp til ordiprax+,
eller hvis jeg vil anmelde en fejl i værktøjet?

E: servicedesk@sundhedsdata.dk
T: 3268 3900
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