
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

LUTS 

Kort introduktion til pakken  

LUTS-patienter udredes med væske/vandladningsskema, og 

behandlingsindsats vurderes ved hjælp af væske/vandladningsskema og 

DAN-PSS. 

 

Formålet med denne klyngepakke er at belyse, i hvor høj grad 

væske/vandladningsskema og DAN-PSS anvendes til LUTS-patienter, samt 

hvorvidt der tages en ydelse for dette. Et underformål er at drøfte fordele og 

ulemper ved at benytte Web-patient som støtteværktøj. 

 

Hvorfor er dette vigtigt?  
Andelen af ældre patienter stiger, og dermed også andelen af konsultationer, 

der vedrører LUTS problemer. 

Udredning af LUTS-patienter kan uddelegeres til personalet og frigøre tid 

til andet lægearbejde. Organisering af arbejdet kan sikre, at 

væske/vandladningsskema samt DAN-PSS anvendes både før og efter en 

behandlingsindsats, eller før patienten henvises til urolog. 

 

Hvad kan I forvente?  
På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige 

klyngemedlemmers data. I vil få ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, 

og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken sammen med 

praksispersonalet. 

Forberedelse  
Du har trukket relevante data i dit eget system, herunder sendt dem til 

klyngekoordinatoren inden mødet, så de kan anonymiseres.  

 

Metode og materiale  
Dataafsæt for klyngedrøftelsen er diagnosekodning af patienter med 

inkontinens U02+U04 og prostatahypertrofi Y85 sammenholdt med, hvor 

mange ydelser 2138 der er registreret  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger 
 

 

Pris 

Pris: Pakken er gratis 

Varighed:  3-4 timer  

 

Pakkeudbyder:  

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S.  

 

Ved spørgsmål relateret til pakken 

samt rekvirering af underviser:  

Kontakt lægefaglig konsulent: Berit 

Lassen, tlf.: 5188 2575  

Mail: Berit.lassen@dadlnet.dk  

  

For dataudtræk:  

Datakonsulent Jeanette Andersen,  

tlf.: 2087 1906  

Mail: datakonsulenter@regionsjaelland.dk  

 

Datakonsulent Thomas Nielsen,  

tlf.: 5168 0285  

Mail: datakonsulenter@regionsjaelland.dk  

 

Materialer og vejledninger: 

Se materialer og vejledninger på 

www.kap-s.dk/klynger, under den enkelte 

pakke. 
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LUTS 

 
Metode og materiale (fortsat) 

 Antal LUTS-patienter i 2018, der har fået lavet mindst et 

vandladningsskema i procent, i forhold til det totale antal LUTS-

patienter, som lægen har set i 2018.  

o Praksis’ procentvise afvigelse fra klyngens gennemsnitlige 

antal undersøgelser.  

 Udførte væske/vandladningsskema i procent i 2018 i forhold til 

antallet af LUTS-patienter, som har været til lægen.  

o Praksis’ procentvise afvigelse fra klyngens gennemsnitlige 

antal undersøgelser.  

 

Inviter samarbejdspartnere  

 Kommunen: inkontinenssygeplejersken, hvad kan hun hjælpe med? 

 Urolog: undervisning - hvem og hvornår henviser vi?  

 

Drøftelse i klyngen  

 Hvordan er udredningen af LUTS organiseret i din praksis? 

 Hvordan sikrer I, at patienterne er instrueret i, hvordan de skal 

udfylde væske/vandladningsskema samt DAN-PSS?  

 Hvad er fordele og ulemper ved at benytte Web-Patient til 

registrering af væske/vandladningsskema og DAN-PSS?  

 Er der honorarmæssige udfordringer?  

o Husker vi at tage ydelsen?  

o Skal ydelsen 2138 tages før eller efter konsultation?  

o Må ydelsen 2138 tages flere gange?  

 Hvordan håndteres skrøbelige patienter, som vi skønner ikke kan 

udfylde skemaerne?  

 

Opfølgende aktiviteter  
Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende 

klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå 

minimum et halvt år.  

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. 

Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, tilbyder KAP-

S at lave et 1/2 dags kursus i Web-Patient og LUTS. 

 

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive klinikker, herunder 

arbejdet med opgaveglidning, kan POL-S teamkoordinator Sonja Rasmussen 

kontaktes. 

 

 
 

 

Praktiske oplysninger 
 

Materialer:  

Der kan søges om godkendelse af kursus 

til refusion i PLO-E 

Se PLO videoerne: 

Videomateriale 

 

Fremsøgning af patient i eget lægesystem 

 

LUTS – Medicin.dk 

 

LUTS – Sundhed.dk 

 

Fra data til kvalitet 

 

 

 

 
 
 

https://vimeo.com/283662738
https://kap-s.dk/klynge-vejledninger/
https://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318323
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/mandlige-koensorganer/symptomer-og-tegn/luts/
https://kap-s.dk/wp-content/uploads/2018/10/Fra-data-til-kvalitet_v4.pdf
https://kap-s.dk/wp-content/uploads/2018/10/Fra-data-til-kvalitet_v4.pdf

