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1. Nyt forløb – Opret nyt vaccinationsforløb
Når man ønsker at oprette et nyt vaccinationsforløb, klikker man på ”Nyt forløb”, hvorefter vinduet
nedenfor vises.

Her vælges det vaccinationsforløb, der ønskes i venstre side, herefter er der mulighed for at sætte en
startdato og evt. fravælge dele af forløbet. Vaccinationsforløbet gemmes dog først, når der klikkes på
”Opret vaccinationsforløb".
Det er også muligt her at fravælge et forløb helt, ved at markere forløbet, der ønskes fravalgt, og derefter
klikke på ”Fravalg af vaccinationsforløb”.

2. Ny vaccination – Opret ny vaccination
Når du skal oprette en ny vaccination, klikkes der på ”Ny vaccination”, hvorefter ønsket vaccine og
lægemiddel kan vælges.

Der er mulighed for at søge efter vaccine.
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Efter vaccine og lægemiddel er valgt skal ”Batchnr” og ”Varighed” udfyldes. Når man opretter/effektuerer
en vaccination kan den privatmarkeres med et flueben øverst i højre hjørne. Klik på ”Opret” og
vaccinationen vil nu kunne ses på listen.

3. Registrer extern – Registrering af ældre vaccinationer.

Det er også muligt at registrere ældre vaccinationer for at have et samlet overblik over alle patientens
vaccinationer. Datoen vælges som forskrevet og det samme gælder vaccine og som minimum land.
Herefter vælges ”Overfør vaccination”.

4. Hent PDF – Hent det fulde vaccinationskort i PDF-format

Ved brug af knappen "Hent PDF" hentes patientens vaccinationskort. Vaccinationskortet kan efterfølgende
udskrives.
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5. Log af NEM ID og luk DDV
Hvis du klikker på ”Log af NEM ID” får du en popup-besked, hvor du kan vælge at fortsætte (OK) eller
annullere handlingen.

6. Vaccinationsoversigt – Visnings vindue
På nedenstående billede er visningen af allerede effektuerede vaccinationer kollapset og ellers sat den til at
vise alt andet.
Hvis man højreklikker på et planlagt vaccinationsforløb, fås mulighederne, som ses på billedet.

En planlagt vaccination kan effektueres, slettes eller man kan slette hele forløbet. Hvis der højreklikker på
en enkelt planlagt vaccination, så vil muligheden ”Slet planlagt forløb” ikke dukke op.
De slettede vacciner vil dukke op under effektuerede vaccinationer.

7. Ændre vaccinationer
Hvis en vaccination skal ændres, vælges den pågældende vaccination på listen over ”Planlagte
vaccinationer”, dataene fra den vil blive vist i den højre side. Man har nu mulighed for at ændre datoen og
om den skal være ”Privatmarkeret” (en privatmarkeret vaccination vil kun fremgå af listen, hvis den er
oprettet af en selv. Der vil være mulighed for at hente oplysningerne ned, men kun hvis det virkelig er
nødvendigt).
Efter at man har udført rettelserne klikkes på ”Opdater”. Det er også muligt at effektuere en planlagt
vaccination via knappen ”Effektuer” i nederste højre hjørne eller ved at højreklikke på vaccinationen i
listen.
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