MMCUP

Uro-tarm-mottagning och Uro-tarm-utredning

3C Manual
LÄS även generella ”Inmatningsanvisningar” för registrering i 3C, finns under fliken ”3C
information”. Tips finns även på:
http://rcsyd.se/wp-content/uploads/2015/05/Manual-3C_v01.pdf
En kliniskt inriktad uro-manual finns också på hemsidan under flik ”Manualer”.

INMATNING Uro-tarmformulär
-

Kontrollera att du har inloggningsrätt och är inloggad i det landsting där patienten är
bosatt
- Kontrollera att personen finns i ”MMCUP_Deltagarformulär” i rätt landsting.
- ”Bedömare” hämtas från ”5.0_MMCUP_Uro-bedömarformulär”, som du ska fylla
i första gången du fyller i din bedömning. Detta ger samma format på namnet, vilket
möjliggör senare analys eller när man vill söka/ta fram alla sina egna patienter. I
databasen loggas automatiskt tidpunkt och vem som registrerar eller uppdaterar/ändrar
i formuläret (inloggad).
- Kontrollera att du öppnat rätt ”5.1_MMCUP_Uro_tarm_mottagning” eller
5.2_MMCUP_Uro_tarm_utredning”. Båda fylls på efterhand som en utredningsperiod
pågår. Du hittar och kan fylla på/uppdatera ett påbörjat formulär genom ”Sök poster”.
UNDVIK dubbletter, dvs använd endast ett formulär vid samma utredningsperiod (för
barn oftast enligt en ”åldersrad” i ”Uro_basprogram”)
SÖKFORMULÄR:

EXEMPEL FORTSÄTTA ETT PÅBÖRJAT FORMULÄR finns på sidan 4.
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INMATNINGSFORMULÄR
- Ett nytt inmatningsformulär ”uro_mott” och ”uro_utredning” fylls i för varje patient
under varje utredningsperiod; en utredningsperiod = åldersrad i ”Uro-basprogram” (se
fig sidan 3).

-

-

Knappa in personnumret, tryck ”sök”, och i nästa ruta ”hämta” så importeras
personuppgifterna från deltagarformuläret till aktuellt uro-fomulär. Om du inte hittar
patienten med personnummer och ”sök” kan det bero på att personen inte registrerats i
deltagar-formuläret, vilket måste göras först. Formatet på personnumret kan också
vara fel (ska vara 12 siffror, ååååmmdd-xxxx)

-

Utredningsperiod avser utredning motsvarande en rad i ”Uro_basprogram” vid viss
ålder, se nästa sida. Om man gör planerat avsteg från ”basprogrammet” eller om
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undersökningen inte ingår i basprogrammet vid just denna ålder kryssa i ”Ej aktuellt”
på respektive undersökning så kommer du inte att påminnas om denna undersökning i
”Bedömningsplan uro” (gäller endast före 19 år). Vid extra undersökningar, t.ex. preoch postoperativa utredningar vid op av fjättrad ryggmärg, och för vuxna kryssas
gärna också ”Ej aktuellt” för de undersökningar som inte ska göras.
-

Anledning till utredning - Basprogram_uro + ålder (läs också kapitlet om basprogrammet i
Medicinska Riktlinjer vid ryggmärgsbråck, länk från mmcup.se). Från och med 2 år årlig undersökning.

Basprogram
Primär utredning och uppföljande kontroller
Ålder

S-Kreat
u-sticka
u-odling

Miktionsobs
Kontinenstest

Resturin
efter RIK

Cysto
metri

USG
njurar

MUCG

X

Nyfödd

X

X

X

X

X

4-6 mån

X

X

X

X

X

10-12
mån

X

X

X

X

X

18-24
mån

X

X

X

X

X

>24 mån

X

X

X

X

X1

DMSA

MAG3
Renografi
Clearence

Blodtryck

X

X2

X

Årlig
kontroll

1. Vartannat år till puberteten då ultraljud görs årligen
2. Vid ålder 6-7, 11-12, 16-18 års ålder
3. Se sid 2 i ”Utredning och basprogram för uppföljande kontroller vid
neurogen blåsfunktionsstörning” om eventuella avsteg från programmet

-

-

-

Anledning till utredning -”Extra undersökning” och datum fylls i för undersökningar
utanför basprogrammet, vilket alltid görs efter 18 års ålder där uro-basprogram
saknas. För vuxna är relativt GFR viktigast i 5.2 uroutredningsformuläret, men
mycket viktigt även för barnen – se den kliniska uro-manualen..
Ålder för undersökning enligt basprogram eller datum vid extra undersökning är
nödvändigt att fylla i för att resten av formuläret ska fungera (öppna och stänga ej
tillämpliga sektioner), då vissa frågor skiljer sig beroende på patientens ålder.
Datum har formatet åååå-mm-dd: om man inte vet exakt datum men vet vilket år skriv
åååå-06-30 eller om man vet år och månad men inte datum skriv åååå-mm-15.
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EXEMPEL FORTSÄTTA ETT PÅBÖRJAT FORMULÄR:
-

Fyll i patientens personnummer och tryck på ”Sök” (inom grön ruta figur sidan 1).
Du får fram lista över inmatade 5.2 Uroutredningar på test-patienten (bild nästa sida)
och kan se att formulär finns inmatade för tre ”åldersrader” i Basprogram uro. Om
utredningsperioden vid 3 år ska kompletteras med en tidigare inte registrerad
undersökning öppnas formuläret genom att trycka ”Ändra-symbolen” till vänster i
översta raden (3 år).

Computorapport Uro-tarm-mottagning

Individuell bedömning – senaste
uromottagningsformulär för utskrift
eller journaltext
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Computorapporter - Uro-tarm-utredning
1. Individuell rapport – longitudinella serier/grafer baserade på registrerade resultat av
uroutredningarna – med varningsflagg
2. Bedömningsplan baserat på Basprogram-Uro finns för barn födda 2007 med
ryggmärgsbråck per landsting/region/län.
Se instruktion http://rcsyd.se/wp-content/uploads/2015/05/Manual-3C_v01.pdf
Och bilder:
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5.2 MMCUP Uro-tarm utredning
Bedömningsplan ryggmärgsbråck 0 - 15 år
Gäller från och med 2016 för barn födda> 2007
Bedömningsplanen baseras på ”Basprogram uro” i ”Medicinska riktlinjer vid
ryggmärgsbråck” (se länk från MMCUPs hemsida). Endast ifyllda inmatningsformulär där
man har kryssat i Anledning till utredning = Undersökning enligt uro-basprogram och ålder
ingår i nedanstående lista. Bedömningsplanen utgår från den månad respektive person fyller
år. Rubriker i bedömningsplanen är följande. Olika färger anger om undersökningarna är
genomförda enligt basprogrammet eller ej (förklaringstexter finns i bedömningsplanen)

Personnummer

Registrerade
Efternamn Förnamn Ålder
undersökningar

Planerade
undersökningar
klara

Nästa
utredning enl
urobasprogram
Datum

”Planerade undersökningar klara” = 1 anger att alla undersökningar är ifyllda enligt respektive
ålderslinje i ”Basprogram uro”. (”Ej aktuellt” måste fyllas i för respektive undersökning när
man gjort individuell bedömning av den inte behöver utföras)
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