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Skabeloner til influenza-vaccinationer
Uændret fra sidste år, dog er der tilretning af skabeloner, så nyt download heraf anbefales... som
beskrevet nedenfor (samt i HJÆLPER og tidl. nyhedsbrev).

Sådan får du vaccinations-skabelonen til at virke i din
klinik:
Den lette måde:
1) indlæs skabeloner ved tast på knappen Hent A&L-skabeloner

2) en skabelon vises ikke under Vaccinationsskabeloner før der er tilknyttet en vaccination, valgt fra
liste over vaccinationer udskrevet af klinikken og tidl. registreret på DDV (nationale
vaccinationsregister).
3) ret hver skabelon således at den får tilknyttet den relevante vaccine som anvendes i klinikken,
herunder batchnr. (marker skabelonen, højreklik og vælg Ret skabelon, stil markøren i feltet Vaccine
og dobbeltklik, vælg nu den relevante vaccine og gem).
Obs: den tilknyttede vaccination skal være fra den gældende liste over vaccinationer, altså der må
ikke bruges en gammel registrering af f.eks. influenza vaccination (fra sidste år).
Detaljeret instruktion i HJÆLPER, direkte link.

Når vaccinations-skabelonerne er på plads:
Når en vaccinations-skabelon vælges sker følgende:

1. Skabelonteksten skrives nu automatisk i journal (den klassiske eller i ZAP)
2. Der oprettes automatisk regning, som også lukkes.
3. DDV åbnes automatisk med influenzavaccination klar til oprettelse.
4. Tilbage står at brugeren taster på: Opret

Sentinel i speciallægepraksis

FAPS og myndighederne har aftalt, at Sentinel fremadrettet skal sende data fra speciallægepraksis
til de nationale databaser.
Sentinel vil blive installeret hos GANGLION´s FAPS klinikker frem til årsskiftet.

Aftaledeling generelt

De forskellige parter i sundhedsvæsnet skal til at dele information om aftaler, altså således at egen
læge f.eks. kan se, hvornår patienten har tider i forskellige ambulatorier etc. i den sekundære
sundhedssektor. Modsat således at man fra hospitalets side kan se, hvilke aftaler patienten måtte
have andre steder.
PLO klinikker udstiller allerede nu patienternes tider via MLA (Min Læge App).
FAPS har lavet aftale med PLSP/systemhusene om at gøre samme.

Aftaledeling for FAPS klinikker

FAPS har aftalt med systemhusene at klinikkerne skal deltage i den nationale aftaledeling i
sundhedsvæsnet (på samme måde som PLO) og med senest ikrafttrædelse d. 1. oktober 2021.
Der er så IKKE kommunikeret klart til foreningens medlemmer og det har skabt en del forvirring i
forbindelse med aftaler er blevet udstillet til patienterne via Min Læge App.
FAPS har efterfølgende fået PLSP til at blokere visningen af aftaler frem til 3. januar 2022.

med venlig hilsen
Aver & Lauritzen - en del af EG.

