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Indledning 

 

Implementering af en række MedCom krav i EG Clinea 18.3 betyder såvel tilføjelse af ny 
funktionalitet som udvidelse til eksisterende.  
 
Med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring henvisning til kommunal forebyggelse (juni 
2016) har MedCom revideret og forenklet henvisningsstandarden og epikrisestandarden. De nye 
standarder er 'Den gode kommunehenvisning' og 'Det gode kommune afslutningsnotat'.  
 
Fremadrettet er det muligt at sende henvisninger på baggrund af den nye standard i form af 
'Kommune forebyggelse' i EG Clinea. Henvisningen vil fremgå i Opfølgning. Det er ligeledes muligt 
at modtage et afslutningsnotat, som kommunen sender efter den kommunale forebyggelsesindsats 
er afsluttet. Afslutningsnotatet vil fremgå i Beskeder, Journal samt Modtagne svar.  
 
Som følge af kravet om at understøtte den nye henvisningsstandard, er implementeret tilretninger 
i henvisningsmodulet generelt og specifikt for dynamisk henvisninger. Det medfører eksempelvis 
en mere stringent begrænsning for dynamiske henvisninger, hvad angår fremadrettet 
understøttelse af vedhæftninger for de nye typer og valg af modtagere for dynamiske 
henvisninger. 
 

Derudover er listen til valg af modtagere for henvisninger og sendte svar blevet udvidet med 
information fra stamdata, som eksempelvis om det forventes, modtageren kan modtage 
vedhæftninger. For dynamiske henvisninger vil det, som nævnt ovenfor, ikke være muligt alligevel 
at vedhæfte, men ved de resterende vil det være muligt at sende alligevel, hvis det ved en kontakt 
med modtageren sikres, at de understøtter vedhæftninger. 
 
Desuden bevirker et andet MedCom krav, gældende for henvisningspligtige speciallæger i 
forbindelse med ydelseskodning, at det fremadrettet ikke er muligt at redigere i modtaget data, 
når det drejer sig om felterne 'Henv. Dato' og 'Ydernr'. 
 
I version 18.3 er ligeledes en ændring til Patienthovedet, hvor det fremadrettet ikke vil afhænge af 
om højde/vægt værdier redigeres for at blive gemt i Laboratorietal. Det sikrer, at målte værdier, 
som er uændret fra forrige måling, som eksempelvis højde, dokumenteres målt. 
 
Yderligere er det af PLO og Danske Regioner besluttet, at patienter tilhørende sygesikringsgruppe 
2 ikke må tilmeldes kronikerhonorar. Fremadrettet er det derfor ikke længere muligt i 
Ydelsesregistrering at sende kronikerhonorarydelserne (0130, 0131, 0132) for patienter i 
sygesikringsgruppe 2.   
 
Elektroniske forløbsplaner er desuden forberedt og udvidet til at kunne oprettes på patienter 
diagnosticeret med diabetes type-2 (T90) direkte fra Journal modulet i EG Clinea. KiAP (Kvalitet i 
Almen Praksis) vil give den endelige melding, når forløbsplaner for diabetes type-2 patienter kan 
anvendes.   
 
Yderligere beskrivelse kan læses nedenfor.  
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Tilføjelser til Henvisninger 

1. Send henvisning til kommunal forebyggelse  
 
Fremadrettet er det muligt at sende henvisninger på baggrund af den nye standard for 'Den gode 
kommunehenvisning' til kommunal forebyggelse. Pakken, baseret på den nye standard kaldet 'Kommune 
forebyggelse', er at finde i listen blandt de andre dynamiske henvisninger. Pakken erstatter den pakke, 
der hedder 'Kommunehenvisning', dog vil begge være at finde i listen i en overgangsperiode.  
 
Henvisningspakken skal oprettes lig andre dynamiske henvisninger. Ved oprettelse vil automatisk 
foreslås en eller flere modtagere i patientens kommune, som har pakken 'Kommune forebyggelse'. Da 
kommunerne har frabedt sig bestemte data, vil selve indholdet i en henvisning til kommunal 
forebyggelse sikre, at kun ønskede data kan udfyldes.  
 
'Dato for opfølgning' er ligesom ved sygehushenvisninger forudfyldt ud fra antal dage sat i 'Indstillinger'. 
Datoen kan manuelt angives, og datoen kan også fjernes, hvis henvisningen ikke skal i Opfølgning. Når 
den kommunale forebyggelsesindsats er afsluttet, sender kommunen et afslutningsnotat, som i 
Opfølgning resulterer i, at den tilsvarende kommunehenvisning, hvis en sådan findes, får status 'Svar 
modtaget' og ikke længere fremgår af oversigten, ligesom det kendes fra bl.a. sygehushenvisninger. De 
vil kunne ses igen indenfor 7 dage i oversigten ved at vælge <Vis alle>.  
 
Filer kan ikke vedhæftes, da der for nuværende ikke er modtagere af 'Kommune forebyggelse', som kan 
modtage. Det forventes understøttet på et senere tidspunkt, hvor EG Clinea automatisk vil understøtte 
det, når pakkestamdata opdateres af MedCom.  
 
I selve oversigten i Henvisning fremgår henvisningen som typen 'Kommune'.  
 

 
2. Modtag afslutningsnotat i forbindelse med kommunal forebyggelse  
 
Når den kommunale forebyggelsesindsats er afsluttet, sender kommunen et afslutningsnotat (svarende 
til et lægebrev fra kommunen), som EG Clinea fremadrettet kan modtage. Det vil fremgå i Beskeder, 
Journal og Modtagne svar. 
 
Afslutningsnotatet modtages i Beskeder i underbakken 'Lægebrev', og som vanligt dannes en 
autogenereret kontakt i Journal.  
 
I Modtagne svar er tilføjet bakken 'Afslutningsnotat' som underbakke til 
'Lægebreve', hvor selve svaret kan ses.  
 
I tilfælde af kommunen sender et redigeret 
afslutningsnotat, vil det fremgå  i 
Modtagne svar i kolonnen 'Rettet' i 
oversigten samt ved tekst herom i selve 
svaret (illustreret).  
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Ændring til Henvisninger 

1. Redigeringsmuligheder og modtagerliste for dynamiske henvisninger er ændret 
 
Som følge af kravet om at understøtte den nye henvisningsstandard, er implementeret tilretninger i 
henvisningsmodulet generelt og specifikt for dynamisk henvisninger. Fremadrettet vil redigering af en 
dynamisk henvisning kun give de muligheder, der hører til pakken (modtager, vedhæftning, diagnose) 
og svarer til, hvad der er tilgængeligt for pakken ved oprettelsen. Modtagerlisten for dynamiske 
henvisninger vil ved brug af <Ins> i modtagerfeltet kun vise de modtagere, der reelt tilhører pakken.  
 
 

Ændringer til funktionaliteten 'Vedhæft'  

1. Illustration af hvilke modtagere, der kan modtage vedhæftede filer 
 
I EG Clinea vil listen over modtagere ved hjælp af et ikon indikere, hvilke modtagere kan modtage  
vedhæftning (illustreret). For dynamiske henvisninger vil <Vedhæft> knappen være deaktiveret, hvis 
modtageren ikke er markeret til at understøtte vedhæftninger. For alle andre henvisninger samt sendte 
svar typer, vil knappen altid være aktiv, men EG Clinea vil advare om, at modtager ikke understøtter 
modtagelse af vedhæftninger.  

Svartyper i Sendte svar som ikke benytter EDI, som eksempelvis e-konsultation, er altid sat op til at 
understøtte vedhæftning. 
 
2. Skift af modtager efter at have vedhæftet filer 
 
Vedhæftes filer til en modtager for derefter at skifte denne til en modtager, der ikke understøtter 
vedhæftning, vil EG Clinea give valget om at fjerne eller beholde de vedhæftede filer. En undtagelse 
hertil er ved dynamiske henvisninger, hvor vedhæftede filer ved et skifte til en modtager, der ikke 
understøtter vedhæftning af filer, altid vil blive fjernet efter besked til brugeren herom. 
 
 

Ændring til Patienthoved 

1. Højde/Vægt dialog gemmer begge værdier i Laboratorietal  
 
Når dialogen til Højde/Vægt fremkaldes på Patienthovedet, vil det fremadrettet ikke afhænge af om 
højde/vægt værdier redigeres for at blive gemt i Laboratorietal. Det sikrer, at målte værdier, som er 
uændret fra forrige måling, som eksempelvis højde, dokumenteres målt. Det betyder, at ved valg af 
<OK> vil højde/vægt også altid blive gemt for dags dato. Det er derfor vigtigt at sætte markering i 'Ej 
målt', hvis værdien ikke er målt, og dermed ikke skal gemmes i Laboratorietal for dags dato. På samme 
vis er det vigtigt at vælge <Annuller>, hvis dialogen til højde/vægt blot skal lukkes igen.  
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Tilføjelse til Journal 

1. Tilføjelse af ikon ud for autogenererede kontakter ved sendte henvisninger   
 
Et ikon vises ud for autogenererede kontakter i forbindelse med sendte  
henvisninger. Ikonet er en lille udgave af selve henvisningsikonet. 
Det vil ikke alene være gældende fremadrettet men også bagudrettet.  
 
Bemærk! Forudsætter det er valgt, at der skal oprettes en autogenereret kontakt i Journal ved 
afsendelse af henvisning. Denne indstilling skal sættes af EG Healthcare Support. 
 
 

Ændring til Ydelsesregistrering 

1. Ændring til redigering i elektroniske henvisninger modtaget af speciallæger 
 
Jf. MedCom krav, må der ikke redigeres i modtaget data, når en elektronisk henvisning tages i brug i 
forbindelse med ydelsesregistrering, hvorfor felterne 'Henv. dato' og 'Ydernr.' i de tilfælde ikke er 
redigerbare. Felterne 'Henv. art' og 'Henv. type' kan fortsat redigeres for korrekt brug i EG Clinea, men 
den oprindelig modtaget henvisningsart vil være den, der benyttes ved afregning.  
  
Det er fortsat muligt at oprette henvisninger manuelt i Ydelsesregistrering for de specialer, hvor visse 
ydelser fortsat skal kunne tages uden modtagelse af elektronisk henvisning. Ved afregning gør EG Clinea 
fremadrettet altid opmærksom på, at henvisningen er oprettet manuelt. Ydelsen tages med i 
afregningen.  
 
 

Ændring i forbindelse med 'Kronikerhonorar'  

1. Sygesikringsgruppe 2 patienter er fremadrettet undtaget kronikerhonorar 
 
PLO og Danske Regioner har besluttet, at patienter tilhørende sygesikringsgruppe 2 ikke må tilmeldes 
kronikerhonorar. Fremadrettet er det derfor ikke længere muligt i Ydelsesregistrering at registrere  
kronikerhonorarydelserne (0130, 0131, 0132) for patienter i sygesikringsgruppe 2.   
 
Patienter i sygesikringsgruppe 2, som er blevet tilmeldt kronikerhonorar i en tidligere version af EG 
Clinea, skal være blevet afvist af regionen. Skulle der dog være tilfælde, hvor en sygesikringsgruppe 2 
patient alligevel er blevet tilmeldt, oprettes manuelt en afslutningsydelse (0133) på den pågældende 
patient. Det samme er gældende, hvis en patient, der er tilmeldt kronikerhonorar, overgår til 
sygesikringsgruppe 2.  
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Tilføjelse til 'Elektroniske forløbsplaner'   

1. Elektronisk forløbsplan er forberedt til at kunne understøtte patienter med diabetes type-2  
 
Elektroniske forløbsplaner er forberedt og udvidet til at kunne oprettes på patienter diagnosticeret med 
diabetes type-2 (T90) direkte fra Journal modulet i EG Clinea ligesom det kendes for patienter 
diagnosticeret med KOL (R95). Det afventes, at KiAP (Kvalitet i Almen Praksis) giver den endelige 
melding om, at forløbsplaner for diabetes type-2 patienter kan anvendes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visse forudsætninger skal være opfyldt for at kunne oprette elektronisk forløbsplan på en patient med 
diabetes type-2 i EG Clinea: 
- patienten er fyldt 18 år  
- patienten har fået diagnosen 'T90' kodet i sin Journal efter at være fyldt 18 år 
- patientens egen læge er klinikken 
- 'Art' på Patienthovedet er sat til 'Egen' 
 
For yderligere beskrivelse af forløbsplaner og webapplikationen henvises til EG Clinea manualen.  
 
2. Diverse tilføjelser til forløbsplaner grundet nye krav til standarden 
 
Derudover er følgende tilføjelser implementeret grundet nye krav til standarden: Ordinationer uden en 
behandlingsstartdato får fremadrettet påsat datoen 01-01-1900. Ordinationer, der seponeres manuelt og 
derved ikke har en behandlingsslutdato, får fremadrettet medsendt seponeringsdatoen.  
 
 

Klinikken skal ligesom ved KOL tilmelde sig i Systemmanager for at kunne benytte elektronisk forløbsplan for 

diabetes type-2 patienter.  

 
Forløbsplan tilmelding 
Vælg Systemmanager -> Diverse ->  

Forløbsplaner -> Tilmelding.                       

 
Sæt markering ud for 'Diabetes' og  

vælg <Alt+T> eller knappen <Tilmeld>. 
 
 

Det er ligeledes i Systemmanager et overblik over, hvilke data, der sendes i forbindelse med en forløbsplan for 

diabetes type-2 patienter, ses.  

 
Forløbsplan relevante koder 

Vælg Systemmanager -> Diverse ->  
Forløbsplaner -> Relevante koder. 

 

Vælg 'Diabetes' i feltet 'Forløbsplan'.  
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