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Skema 
  
   

start-dato:

slut-dato:

 /  /  /  /  /  /  /

1  nærmeste time:

2  nærmeste time:

ingen:

synet:

følesansen:

taleevnen:

dobbeltsidig:

højresidig:

venstresidig

konstant:

pulserende:

let:

middel:

svær:

ja:

nej:

ingen:

let:

middel:

svær:

ja:

nej:

ja:

nej:

11 hvad:

medicin:

hvor meget:

medicin:

hvor meget:

medicin:

hvor meget:

medicin:

hvor meget:

medicin:

hvor meget:

12

Var der overfølsomhed for lyd?

Er der noget, der har udløst  dette tilfælde?

Blev der taget medicin  pga. hovedpinen?

Var der,  lige før  hovedpinen startede, forstyrrelse af 

Hvornår begyndte  hovedpinen?

Hvornår forsvandt  hovedpinen?

7

3

Besked fra behandler:

8

9

10

Hovedpinens art?

Hovedpinens styrke?

Blev hovedpinen forværret ved  fysisk aktivitet?

Var der kvalme?

Registreringsperiode

Hovedpinens lokalisation?

Besked til behandler:

Var der overfølsomhed for lys?

Diagnostisk Hovedpinedagbog

Dato:

4

5

6
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Beregning og opsummering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OPSUMMERING

Analysenavn Værdi Analysekode

Hovedpinedagbog;Pt(voksen) Unormal MCS88114 

Noter: Gennemsnit I hele perioden

Registrering

1)  - Registrering antal dage: 27 dage 

2)  - Antal dage med hovedpine: 6 dage 22%

3)  - Varighed af hovedpine-anfald: 7,5 timer 2 - 25 timer 

Sværhedsgrad

4)  - let hovedpine: 2 dage 7%

5)  - moderat hovedpine: 3 dage 11%

6)  - svær hovedpine: 1 dag 4%

Hovedpinetype

7)  - migræne-karakteristika: 5 dage 

8)  - spændingshovedpine-karakteristika: 2 dage 

Medicin-behov

9)  -  medicinforbrug: 6 dage 
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Beregningsmetoder, noter 
 
1) Registrering antal dage: 

Beregnes ud fra Registreringsperiode, startdato og slutdato, angives som vist i 'I hele perioden'. 
2) Antal dage med hovedpine: 

'I hele perioden' angives antal dage, hvor patienten har angivet hovedpine. 
I sidste kolonne angives værdien i % af det totale antal registreringsdage. 

3) Varighed af hovedpine-anfald: 
'I hele perioden' angives min-max-varigheden af hovedpineanfald i perioden. 
Hvis patienten har angivet f.eks. klokken 14:00 til 24:00 den ene dag og klokken 00:00 til 16:00 den næste dag, 
regnes det for ét anfald. 
I 'Gennemsnit' angives gennemsnitsvarigheden af alle anfald i registreringsperioden. 

4) Let hovedpine: 
'I hele perioden' angives antal dage med let hovedpine. 
I sidste kolonne angives værdien i % af det totale antal registreringsdage. 

5) Moderat hovedpine: 
'I hele perioden' angives antal dage med moderat hovedpine. 
I sidste kolonne angives værdien i % af det totale antal registreringsdage. 

6) Svær hovedpine: 
'I hele perioden' angives antal dage med svær hovedpine. 
I sidste kolonne angives værdien i % af det totale antal registreringsdage. 

7) Migræne-karakteristika: 
'I hele perioden' angives hvor mange dage der er angivet markering i mindst ét (men gerne flere) af emnerne: 
Punkt: 3-synet/følesansen/taleevnen, 4-højresidig/venstresidig, 5-pulserende, 6-middel/svær, 7-ja, 8-
let/moderat/svær, 9-ja, 10-ja. 

8) Spændingshovedpine-karakteristika: 
'I hele perioden' angives hvor mange dage der er angivet markering i mindst ét (men gerne flere) af emnerne: 
Punkt: 4-dobbeltsidig, 5-konstant, 6-let/middel, 7-nej, 8-ingen/let, 9-nej, 10-nej. 

9) Medicinforbrug: 
'I hele perioden' angives hvor mange dage der er brugt medicin. 
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Returnede data til lægesystemet 
 
Værdifelt: 
Kode: MCS88114 
Benævnelse, lang Pt(voksen)-Hovedpinedagbog Diagnostik 
Benævnelse, kort Hovedpinedagbog;Pt(voksen) 
Værdi: Normal / Unormal 

(Hvis en eller flere af værdierne falder udenfor normalen, angives denne værdi som Unormal) 
Normalværdier: Ingen angives 
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Resultatkommentar: (Ikke-proportional skrift) 
 

 
Registrering                         Gennemsnit      I hele perioden 

---------------------------------------------------------------------- 

- Registrering antal dage:                            27 dage 

- Antal dage med hovedpine:                            6 dage   22 % 

- Varighed af hovedpine-anfald:       7,5 timer     2-25 timer 

 

Sværhedsgrad 

---------------------------------------------------------------------- 

- let hovedpine:                                       2 dage    7 % 

- moderat hovedpine:                                   3 dage   11 % 

- svær hovedpine:                                      1 dag     4 % 

 

Hovedpinetype 

---------------------------------------------------------------------- 

- migræne-karakteristika:                              5 dage 

- spændingshovedpine-karakteristika:                   2 dage 

 

Medicin-behov 

---------------------------------------------------------------------- 

- medicinforbrug:                                      6 dage 

 

 
 
Rekvisitionskommentar: (Ikke-proportional skrift) 
 
 

Besked til lægen: Jeg var lidt ved siden af mig selv denne dag. 

 

Patientens indtastninger er medsendt som bilag. 

Metodeblad til skemaet: https://goo.gl/?????? 

 

 
 
Bemærk: 
- Indskudt nye blanke linier og stiplede linier. 
- Kolonneoverskrifter uden : (kolon)  -  Rækkeoverskrifter med : (kolon) 
- Ingen mellemrum i intervaller: 2-25. 
- Justering af kolonneoverskrifter og værdier med de blå streger som sigtelinier. 
- Besked til lægen: Hvis der ikke er nogen besked til lægen, undlades denne linie helt. Max 170 tegn (3 linier) eller 240 

tegn (4 linier). 
- Metodeblad til skemaet: Hvis linket til metodebladet kan vises andetsteds i lægesystemets visning af laboratoriesvaret 

(Laboratorievejledning), undlades denne linie. 
  

https://goo.gl/
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Vedhæftet PDF-fil indeholdende de 2 hovedafsnit: 
 
1) OPSUMMERING, som viser to afsnit (vist under afsnittet Beregning og opsummering): 
-   De returnerede analyser med tilhørende koder og værdier. 
-   Beregninger og opsummering vedrørende skemaet. 
 
2) PATIENTDATA: 
-   Skema over patientens indtastede data.   
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Validering af patientens indtastning 
 
1) Obligatoriske felter: 

’Startdato’, ’Slutdato’ 
Hvis der i en registreringsperiode ikke er hovedpine, accepteres at der ikke angives andet end 'Startdato' og 
'Slutdato' 
Ellers skal der være data for mindst 1 dato 
Samme dato må forekomme i 2 kolonner (hvis der er 2 adskilte tilfælde med hovedpine i samme døgn). 
For hver dato (kolonne), der udfyldes, skal følgende felter udfyldes: Dato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Følgende felter kan indeholde flere krydser: 3 (dog ikke både 'ingen' og en af de andre), 4 

 
2) Ikke-obligatoriske felter: 

Der behøver kun være ført skema for 1 dato 
Følgende felter behøver ikke blive udfyldt: 11, 12, Besked til behandler 
Hvis felt 12 udfyldes, kræves kun 'medicin', ikke nødvendigvis 'hvor meget' eller 'nærmeste time' 

 
Hvad returneres, ved manglende udfyldelse? 
 
1) Hvis de obligatoriske felter mangler: 

Værdi, opsummering og rådata sendes ikke 
 
2) Hvis ikke-obligatoriske felter mangler: 

Værdi, opsummering og rådata sendes 
 
 
Alarmgrænser 
 
Kriterium: Ingen 
Pop-up til patient:  
Besked til patient:  
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WebReq links 
 
1)            Specialevejledning: Link til vejledning fra DSAM eller andet SPECIALES officielle vejledning om skemaets brug 

eller den tilstand skemaet benyttes til. 
Dansk Hovedpine Selskab, Referenceprogram - Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter: 
http://dhos.dk/wp-content/uploads/2016/08/Referenceprogram-2010.pdf 
 

2)            Lægehåndbogen: Link til artikel i Lægehåndbogen, der bredt omtaler det konkrete skema og/eller den 
tilstand, skemaet benyttes til. 
Sundhed.dk: Hovedpine - 
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/neurologi/symptomer-og-tegn/hovedpine/ 
 

3)            Vejledning og skema: Link, der åbner patient-vejledning og skema til kladde-brug (standardiseret pdf-fil). 
 
 
Udskrifter 
 
Patientvejledning og kladde skal kunne udskrives af: 
1) lægen ved bestilling af prøven. 
2) patienten via link i mailen. 
3) patienten via link i SMS'en. 
4) patienten fra WebPatient-siden. 
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4) Europæiske principper for behandling af almindelige hovedpinesygdomme i almen praksis: 
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