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Indledning 

 

Implementering af en række MedCom krav i EG Clinea 17.3 betyder såvel tilføjelse af ny 
funktionalitet som udvidelse til eksisterende.  
 
Blanket modulet kan vise FP attester - en ny type DDB (dynamisk e-blanketter). FP attester 
udbydes af DMDD (Dansk Medicinsk Data Distribution). I den forbindelse er der foretaget 
ændringer til vedhæftning af filer i blanketter samt andre generelle ændringer.  
 
I EG Clinea 16.4.1 blev labtilbagesvar i rekvisitioner implementeret i Opfølgning som del af 
tilbagesvarsprojektet fra MedCom. I version 17.3 implementeres en udvidelse af projektet; 
Røntgentilbagesvar. Det bevirker ændring til Opfølgning og fanebladet 'Henvisninger', da 
henvisningstyperne sygehus, røntgen og speciallæge har fået tilføjet et nyt felt til 'Dato for 
opfølgning'. Det betyder yderligere, at røntgen- og speciallægehenvisninger fremadrettet skal 
afsluttes med status 'Patient informeret' i Opfølgning, ligesom det kendes for rekvisitioner.  
  
Indberetning til Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP) er fremadrettet et lovkrav 
i forbindelse med diabetes indberetning. Derfor introduceres en ny funktion til diabetes 
indberetning til DVDD (Dansk Voksen Diabetes Database), som eksempelvis kan udfyldes direkte 
fra Journalen i forbindelse med oprettelse af journalnotat ved en årskontrol. Indberetningsformen 
udfyldes på baggrund af eksisterende patientdata i EG Clinea, hvilket bevirker, at der er få felter til 
udfyldelse i forbindelse med afsendelse af indberetningen.  
 
Andre nye funktioner er eksempelvis en ændring til Laboratorietal, hvor det er gjort mere tydeligt, 
hvis svaret på en udført laboratorieanalyse til egen læge er modtaget som et kopi laboratoriesvar. 
I Henvisning har henvisninger fået tilføjet en ny status 'Kladde' i Opfølgning, som vil fremvise ikke 
sendte henvisninger. Samtidig er tilføjet en visningstilstand med mulighed for at kopiere en sendt 
henvisning med henblik på at få oprettet en ny. Derudover kan EG Clinea modtage og vise 
genoptræningsplaner (G-GOP).  
 
Yderligere beskrivelse til ovennævnte og øvrige funktioner er beskrevet nedenfor.  
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Tilføjelser til Blanket 

1. Blanket modulet kan vise FP attester - en ny type DDB (dynamisk e-blanketter) 
 
FP attester udbydes af DMDD (Dansk Medicinsk Data Distribution) og attester sendt til klinikken fremgår 
fremadrettet automatisk i Blanket modulet/Opfølgning, hvis der i forvejen er valgt visning af dynamiske 
e-blanketter.  
 

 
 
 
2. Vedhæft filer er ændret fra tre knapper til én <Vedhæft> knap  
 
Knapperne (Ny, Vis, Slet) til vedhæftning af filer samt eventuel visning af filnavn er erstattet af én knap 
<Vedhæft> lig i Henvisningsmodulet. Hvis det er muligt at vedhæfte fil, vil <Vedhæft> være aktiv 
nederst til venstre. FP attester kan have vedhæftet en medsendt samtykkeerklæring - en fil, der ikke 
kan fjernes. Antal filer, der kan vedhæftes, er defineret eksternt.  
 
Når en blanket med en vedhæftet fil fra Media gemmes, vil filen også blive gemt som en del heraf. 
Derfor vil den kunne fremtræde to gange i listen i "Vedhæftede filer".  
 
3. Dynamisk e-blanketter, der afsluttes af modtager, opdateres til status 'Afsluttet'  
 
Fremadrettet vil dynamisk e-blanketter blive opdateret til status 'Afsluttet', når blanketten er afsluttet af 
modtageren. Derved er det hurtigt og nemt at danne sig et overblik over om blanketter er 
færdigbehandlet af kommune/forsikringsselskab/pensionskasse.  
 
 
 
 
 

Bemærk! Første gang blanketmodulet åbnes efter opdatering til EG Clinea version 17.3, vil alle tidligere 

blanketter på den aktuelle patient ændre status og ikon fra 'Afsendt' til 'Afsluttet' (grønt flueben).  

 

Ligesom LÆ blanketter, som 
udbydes af 

KommuneInformation, er FP 
attester designet eksternt. 

  

EG Clinea har derfor ikke 
indflydelse på placering af 

felter, farvevalg mv. på 
blanketterne. 

 

Felter med grå 
baggrundsfarve er felter, 

som kan/skal udfyldes.  

 
Muligt at bladre mellem 

siderne med <Ctrl+PgUp> og 
<Ctrl+PgDown>. 
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Tilføjelser til Henvisning  

1. På sygehus- og røntgenhenvisninger medsendes henvisende læges navn og titel 
 
Ved afsendelse af sygehus- og røntgenhenvisninger medsendes information om den henvisende læges 
navn og titel, jf. MedCom krav. I tilfælde af oprettelse af henvisning og efterfølgende godkendelse, vil 
det være godkendende læge, som kommer til at stå som afsender/henviser og være denne læges navn 
og titel, som medsendes henvisningen.   
 
2. 'Dato for opfølgning' og røntgensvar på visse henvisningstyper  
 
Tilbagesvarsprojektet, implementeret i version 16.4.1 med labtilbagesvar, er nu udvidet til også at 
omfatte røntgentilbagesvar. Det har resulteret i ændringer til håndtering af indholdet i Opfølgning.  
 
Fremadrettet er det muligt ved udfyldelse af speciallæge-, sygehus- og røntgenhenvisning at angive 
'Dato for opfølgning' med henblik på at kunne få overblik over, hvilke henvisninger, der skal følges op 
på. I Opfølgning <Ctrl+Alt+O> vil henvisninger med en opfølgningsdato eller status kladde (se evt. pkt. 
5) fremgå af fanebladet 'Henvisninger'.   
 
Særligt for speciallægehenvisninger er, at opfølgningsdatoen som standard er sat til blank. I de tilfælde 
henvisningen sendes til modtager, hvorfra der forventes røntgensvar retur, skal dato angives i 'Dato for 
opfølgning'. Dermed bliver henvisningen vist i Opfølgning med henblik på at kunne angive status 'Patient 
informeret'. 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Opfølgning under fanebladet 'Henvisninger' er status 'Modtaget' derfor ændret til 'Svar modtaget' og i 
nogle tilfælde 'Bookingsvar', hvis det er den type svar, EG Clinea modtager.  
 
Indikation for at henvisninger af typerne røntgen- og speciallægehenvisning er færdighåndteret fra 
klinikkens side, sker ved hjælp af statusskifte fra 'Svar modtaget' til 'Patient informeret'.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Henvisninger oprettet 25.09.2017.  
 

 

  

For sygehus- og røntgenhenvisniner kan antal 

dage for opfølgning samt antal dage for 

prioriteringen 'Akut' defineres i Indstillinger. 
 

For sygehus- og røntgenhenvisninger er 
opfølgningsdatoen som standard sat til 28 

dage fra dags dato. Datoen kan redigeres 
efter behov. Fjernes datoen vil henvisningen 

ikke komme i Opfølgning.  

 
Ved prioriteringen 'Akut' er opfølgningsdatoen 

som standard sat til 5 dage fra dags dato.  

   

 'Patient informeret' status kan gives på forskellige måder; 
 

 Marker henvisning i Opfølgning og vælg <Alt+l> eller vælg i højreklik menuen. 

 Marker røntgensvar i Beskeder og vælg <Alt+R> eller klik på <Håndteret>. 

 Marker røntgensvar i Beskeder og vælg <F3>. 

http://www.eg.dk/
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I Opfølgning vil sygehushenvisninger med status 'Svar modtaget' forsvinde fra oversigten, som de også 
gør det i dag. Status 'Svar modtaget' på røntgen- og speciallægehenvisninger kræver derimod 
påsættelse af status 'Patient informeret' for at forsvinde fra oversigten. Henvisninger, der fjernes fra 
oversigten, kan blive vist ved at vælge <Vis alle>. 
 
3. På psykologhenvisning er tilføjet mulighed for at vælge behandling i hjemmet  
 

 
 
4. Tilføjelse af visningstilstand for sendte henvisninger og sendte svar 
 
Sendte henvisninger vil fremadrettet vises i en visningstilstand for at sikre historikken bevares. Få vist en 
sendt henvisning med <F2>, hvor alle felter vil være inaktive og redigering derved ikke mulig. Samtidig 
er indført mulighed for at kopiere en sendt henvisning med henblik på at oprette en ny henvisning 
med samme indhold. Hertil anvendes genvejen <Ctrl+Ins>.  
 
Opdages fejl eller mangler i en henvisning, inden den er sendt, kan den markeres og slettes fra 
Beskeder/Udbakke og derved blive redigerbar.  
 
Sendte svar vil fremadrettet ligeledes vises i en visningstilstand. Og sendte svar kan fremadrettet 
ligeledes blive redigerbar, som beskrevet i afsnittet ovenfor.   
 
5. Henvisninger med status 'Kladde' i Opfølgning  
 
Henvisninger har fået tilføjet visning af status 'Kladde' i Opfølgning. I tilfælde af en henvisning endnu 
ikke er sendt vil henvisningen fremgå af Opfølgning på fanebladet 'Henvisninger' med status 'Kladde'. 
Når en henvisning sendes, forsvinder dens kladdestatus fra Opfølgning.  
 

Ændringer til Laboratorietal 

1. Tydelig visning af laboratoriesvar værdier er fra et kopisvar, hvor klinikken var kopimodtager  
 
Med udgangspunkt i det nationale program for tarmkræftscreening (IAM) fremadrettet sender svar på 
den udførte laboratorieanalyse til egen læge som et kopi laboratoriesvar, er den type svar blevet 
gjort mere tydelige i relevante moduler.  
 
I Labtal ses det ved, at kopisvaret vises i oversigten med en nedtonet grå farve og i kursiv skrift. Og 

det vil fremgå i kommentarfeltet for den enkelte værdi, at "Laboratoriesvaret er et kopisvar".  

I Beskeder ses det ved, at 'Generelle oplysninger' får tilføjet teksten "Laboratoriesvaret er et kopisvar". 

I Modtagne svar vil det fremgå på samme vis.  

I Journal 'Seneste laboratorietal' i oversigtspanelet, ses det ved, at kopisvaret lig i Labtal modulet vises 

med en nedtonet grå farve og i kursiv skrift.  

Det er fremadrettet 
muligt at vælge mellem 

ønsket behandling i 
klinikken eller i patientens 

hjem ved oprettelse af 

psykologhenvisning.  
 

http://www.eg.dk/
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Tilføjelse til Patienthovedet 

1. CPR opslag returnerer flere informationer  
 
CPR opslag vil fremadrettet returnere information om, hvorvidt patienten er grænsegænger. Hvis en 
patient er grænsegænger vil EG Clinea automatisk sætte markering i 'grænsegænger' under 'Extra 
stamdata' på Patienthovedet. I modsat fald vil EG Clinea fjerne markeringen, når patienten ikke længere 
er grænsegænger. Adressen overskrives ikke længere på Patienthovedet og generelt er håndteringen af 
grænsegængere forenklet i de fleste tilfælde. Læs mere i manualen under afsnittet 'Opret 
grænsegænger'.    
 
CPR opslag vil fremadrettet returnere information om forældrerelationer. Ved CPR opslag, hvor 
patienten er barn og forælderen findes i EG Clinea vil relationen blive oprettet på både barn og forælder. 
Hvorimod hvis forælderen ikke findes i EG Clinea vil relationen udelukkende blive oprettet på barnet med 
CPR-nr., navn og typen "værge".  

 

Tilføjelse til Modtagne svar 

1. Genoptræningsplaner kan modtages og vises 
 
Den gode genoptræningsplan (G-GOP) er udarbejdet og indført grundet et behov for en ny standard på 
genoptræningsområdet og implementeret af regioner og kommuner.  
 
Genoptræningsplaner, der er udarbejdet i forbindelse med udskrivning fra sygehus og sendt til 
kommunerne, kan fremadrettet modtages og vises i Beskeder (Indbakke/Andet) og i Modtagne svar i 
den nye underbakke (Lægebreve/Genoptræning). Dette gældende for alle tre typer; Genoptræning på 
alment niveau, Genoptræning på specialiseret niveau, Rehabilitering på specialiseret niveau. 

 

Ny funktion til diabetes indberetning (almenlæger) 

1. Diabetes indberetning til DVDD  
 
DVDD (Dansk Voksen Diabetes Database) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som 
monitorerer og udvikler kvaliteten af behandlingen af personer med diabetes. Indberetning til 
regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram er fremadrettet et lovkrav og derved implementeret i EG 
Clinea.  
 

 
 
 
 
 
 

Fremadrettet vil oprettelse af et notat i Journalen resultere i visning af 
en knap til åbning af indberetningsformen forudsat bestemte 

kriterier er opfyldt; 

 
 diagnose T89 eller T90 sammenholdt med seneste dato for 

indberetning. 

 
Indberetningen udfyldes og sendes i forbindelse med patientens 

årskontrol og forudsætter ikke patientens samtykke.  
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Ved oprettelse af en kontakt i Journalen, hvor knappen til Indberetning fremgår, kan formen til 
indberetning åbnes i selve Journalen med genvejen <Alt+B> eller ved at klikke på knappen.  
 

 
 
 

 
 
Indberetningsformen kan også åbnes uafhængigt af et journalnotat ved at vælge Indberetning fra 
'båndet' øverst i EG Clinea.  
 
I begge tilfælde vil en diabetes indberetning resultere i, at systemet automatisk danner en kontakt med 
et journalnotat 'Diabetes indberetning oprettet' i Journalen. Marker og få vist indberetningsformen med 
<F3>. 
 
2. Funktioner til diabetes indberetning 
 
 
 
 
 
 
 

Opret indberetning ved at klikke på <Indberetning> i forbindelse med journalnotat eller vælge ikonet.  

Send indberetning med <F7> eller ved at vælge <Send>.  

Gem en igangværende udfyldelse af en indberetning med <OK> (eller ved <Gem> i Journalen). 

Annuller udfyldelse af en indberetning med <Alt+A> eller <Annuller>.  

 

Mange felter vil være 

udfyldt på forhånd, da EG 

Clinea henter data ind på 
indberetningsformen. 

 
En oversigt over NPU- og 

ATC-koder, der ligger til 

grund for de forudfyldte 
værdier, kan ses i manualen 

til EG Clinea i afsnittet til 
diabetes indberetning.  
 

http://www.eg.dk/
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Når indberetningen sendes, kan den ses i Beskeder (Udbakke/Andet), hvorfra den kan godkendes i 
tilfælde af det ikke er læge, der har sendt indberetningen.  
 
Indberetninger vil også fremgå af Opfølgning <Ctrl+Alt+O>, hvor status på diabetes indberetninger vil 
fremgå af oversigten på fanebladet 'Indberetning'. Status kan være 'Kladde' og 'Sendt'. Sidstnævnte kan 
blive vist ved at vælge <Vis alle>. Spring direkte til Patienthoved og indberetningsformen med <Enter>.  
   
3. Felter i diabetes indberetning 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Statistik og diabetes indberetning 
 
I Statistik tilføjes tre nye muligheder for overblik i forbindelse med diabetes indberetning.  
 
Den ene er en liste over patienter med diabetes indberetning og datoen for indberetningen.  
 
En anden er et udtræk af diabetes indberetninger med mulighed for at lave statistik på udfyldte værdier.  
 
Den tredje er et udtræk af kroniske diagnoser med visning af datoen for den seneste '0120 Aftalt 
specifik forebyggelsesindsats', lavet og koblet på kroniske diagnoser/forløb i forbindelse med årskontrol. 
 

  

Statusdato udfyldes automatisk med dags dato.  

Debutdato udfyldes automatisk med datoen, hvor patienten blev diagnosticeret. Udfra forløb start eller 
debutdato fra en tidligere indberetning. 

 
Diagnose udfyldes automatisk ud fra patientens diagnose.  

Øje- og fodundersøgelse udfyldes med dato for seneste undersøgelse. Et blankt felt vil blive sendt med 

indberetningen med den betydning, at der ikke er foretaget undersøgelse. Er undersøgelserne ikke relevante 
for den aktuelle patient, markeres det i 'Ikke relevant'. Markeringen huskes til næste indberetning. 

 

Insulintilfælde udfyldes med antal svære insulintilfælde siden sidste årskontrol.  
 

Højde/Vægt udfyldes automatisk ud fra Patienthovedet/Laboratorietal, hvis data fremgår.  
 

Aktuel medicin udfyldes automatisk fra patientens aktuelle medicinkort ud fra ATC-koder. Hvis aktuelt kan 

markering sættes ud for flere i oversigten.   
 

Laboratorie undersøgelser udfyldes automatisk fra Laboratorietal modulet ud fra bestemte NPU-koder, 
hvilket også bevirker, at det ikke er muligt at indtaste i felterne. Ved at holde musen henover dato og værdi 

fremgår laboratorieprøvens navn og enhed. 
 

Tip! Gør brug af funktionen 'Opret labtal værdier' <Ctrl+Alt+L>. Læs evt. mere om opsætningen af den 
funktion i manualen til EG Clinea.  

http://www.eg.dk/
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Tilføjelse til Medicin  

1. Ændring til hentning og visning af tilskudsansøgning (TAS) i Opfølgning 
 
Visning af klinikkens tilskudsansøgninger (TAS) i Opfølgning er ændret grundet nedlukning af bestemt 
forespørgsel til FMK. I Opfølgning hentes og vises fremadrettet for et valgt autorisationsid. Det betyder, 
at som læge vil man se egne, mens sekretær/sygeplejerske vil se dem for den læge valgt som ansvarlig. 
Hvis der ikke er valgt en ansvarlig ved login i EG Clinea, vil systemet spørge til ansvarlig. 
 
 

Ændring til Ydelser 

1. Årskontrol på ydelsen '0120 Aftalt specifik forebyggelsesindsats' har fået ændret interval  
 
I forbindelse med årskontrol på ydelsen '0120 Aftalt specifik forebyggelsesindsats' er månedsintervallet 
ændret fra 12 måneder til 10 måneder som standard. Det betyder, at systemets advarsel om antal 
måneder imellem patientens kontroller fremadrettet vises, hvis årskontrollen udføres mindre end 10 
måneder efter sidste kontrol. Det bevirker, at en årskontrol, der foretages 10 måneder efter sidste 
årskontrol ikke giver en systemadvarsel.  

 

Rettelse til Rekvisition  

1. Indstillingen Patalogi viser nu korrekt faneblad i WebReq 
 
Indstillingen Rekvisitioner -> Visningsvalg -> Patalogi viste tidligere forkert faneblad for visningsvalgene 
'Patalogi' og 'Cervixcytologi'. Fremadrettet vises det korrekte faneblad i Webreq ved valg af 'Patalogi' i 
forbindelse med rekvisition. Det betyder, at i de tilfælde, hvor der har været korrigeret for dette på egen 
hånd i indstillingen, vil det være nødvendigt at ændre indstillingens visningsvalg.  
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