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Indledning 

 

EG Clinea version 18.4 indeholder implementering af, at specialerne psykiatri, kirurgi og intern 
medicin fremadrettet skal kunne modtage og behandle sygehushenvisninger. Dette foranlediget af 
en aftale indgået mellem Region Hovedstaden og FAPS gruppens repræsentanter i det regionale 
samarbejdsudvalg. Aftalen er gældende for de nævnte specialer, men funktionerne vil være 
tilgængelig for alle specialer med undtagelse af almen praksis. Dermed kan alle specialer håndtere 
modtagede sygehushenvisninger med en besvarelse eller afvisning i EG Clinea.  
 
Medicin modulet i version 18.4 indeholder ligeledes en ændring til advarselsdialogen ved skifte af 
præparatet, hvor skiftet medfører ændring af ATC kode. Vær opmærksom på, at ændringen går 
på, at det valg, som er markeret som standard, er ændret fra <Ja> til <Nej>.  
 
EG Clinea er i forbindelse med version 18.4 blevet certificeret til Det Danske Vaccinationsregister 
(DDV) version 1.4. Selvom størstedelen af ændringerne for jer som brugere af modulet 
Vaccination ikke er af visuel karakter, er der dog flere ændringer, vi vil gøre opmærksom på. Det 
er blandet andet tilføjelse af nye kolonner, ændringer til sygeplejersker med autorisationsID i EG 
Clinea samt ændringer til samtykke.   
 
Version 18.4 indeholder ydermere tilføjelser til 'Elektroniske forløbsplaner' grundet nye krav til 
standarden. Et eksempel herpå er, at EG Clinea fremadrettet skal sende information om, hvilke 
patienter er tilmeldt og i hvilke klinikker. 
 
Desuden er det fremadrettet muligt at sende PDF dokumenter til en patients e-Boks, hvis klinikken 
har tilkøbt denne funktion. En anden funktion, der forudsætter tilkøb er, at der er oprettet genvej 
til Intras. Hvis en klinik har tilkøbt adgang til Intras, er det nu muligt at åbne klinikkens Intras ved 
klik på et nyt ikon i EG Clinea. EG Healthcare Salg kan kontaktes for yderligere information.     
 
Version 18.4 er også forberedt til at kunne understøtte 'Min Læge'. Sundheds- og Ældreministeriet 
har besluttet, at der skal være en ny app kaldet 'Min Læge' til patienterne. 
 
Ydermere er der til telefoniløsningen i EG Clinea tilføjet ny funktionalitet eksempelvis i form af at 
kunne skifte mellem at skjule og vise opkaldsvinduet.  
 
Yderligere beskrivelse kan læses nedenfor.  
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Tilføjelser til håndtering af Henvisninger 

1. Speciallæger kan modtage og behandle sygehushenvisninger  
 
Foranlediget af en aftale indgået mellem Region Hovedstaden og FAPS gruppens repræsentanter i det 
regionale samarbejdsudvalg kan specialerne psykiatri, kirurgi og intern medicin fremadrettet modtage og 
behandle sygehushenvisninger. Aftalen er gældende for de nævnte specialer, men funktionerne i EG 
Clinea vil være tilgængelig for alle specialer med undtagelse af almen praksis.  
 
2. Besvar modtaget sygehushenvisning 
 
En sygehushenvisning besvares fra enten Beskeder eller Modtagne svar med <F6> eller ved at 
vælge knappen <Besvar> (illustreret i pkt. 3) eller vælge 'Besvar' fra menuen i højreklik. 
 
I besvarelsen vil typen som standard være markeret til at være 
'Bookingsvar'. Typerne 'Bookingsvar', 'Udskrivningsepikrise' og 
'Ambulantepikrise' er tilføjet til 'Type'. Derfor kan typen manuelt 
ændres fra 'Bookingsvar' til en anden type, hvis det i stedet skal være 
eksempelvis udskrivnings- eller ambulantepikrise.  
 
I besvarelsen vil oplysninger fra sygehushenvisningen blive benyttet, eksempelvis vil 'Forløbsnummer' 
indgå og 'Modtager' vil automatisk være udfyldt med afsenderen af sygehushenvisningen. I tilfælde af 
systemet ikke kan finde modtageren ud fra hverken lokationsnummer, ydernummer eller SKS kode, vil 
adresselisten fremkomme og en modtager skal vælges.  
 
3. Besvar speciallægehenvisning 
 
En speciallægehenvisning kan fremadrettet også besvares ved brug af besvar funktionen, hvor typen i 
besvarelsen i de tilfælde som standard vil være 'Speciallægeepikrise', hvilket også kan ændres manuelt, 
hvis en anden type ønskes i stedet.  
 
4. Afvis modtaget sygehushenvisning 
 
En sygehushenvisning afvises fra enten Beskeder eller Modtagne svar med <Shift+F6> eller ved at 
vælge 'Afvis' fra menuen i højreklik. I Modtagne svar er det også muligt at vælge knappen <Afvis>, 
som er tilføjet hertil.  
 
 
 
Ved en afvisning skal den oprindelige sygehushenvisning sendes tilbage til afsenderen med en 
begrundelse for afvisningen. Derfor vil afvisningen resultere i en ny henvisningen, som er en kopi af den 
modtagede sygehushenvisning, hvor feltet 'Afvisningsårsag' er tilgængeligt og skal udfyldes. I tilfælde af  
at systemet ikke kan finde afsenderen ud fra hverken lokationsnummer, ydernummer eller SKS kode, vil 
adresselisten fremkomme og en modtager skal vælges.  
 
Ved afsendelse vil henvisningen fremgå af 
oversigten i modulet Henvisninger og 
være af typen 'Afvisning'.  
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Tilføjelse til Sendte svar 

1. Tilføjelse af 'Rettet svar' i forbindelse med kopier funktion på sendte svar 
 
Fremadrettet er det muligt at angive om et lægebrev er et rettet svar.  
 
Ved brug af funktionen 'Kopier' på allerede sendte 
'Speciallægeepikrise', 'Bookingsvar', 'Udskrivningsepikrise' og 
'Ambulantepikrise' sættes automatisk markering i feltet 'Rettet svar'.  
 
Markeringen kan manuelt fjernes i de tilfælde, det ikke er grundet 
rettelser til det afsendte, at kopier funktionen benyttes.  
 
Vælges kopier på et svar, der endnu ikke er sendt, vil markeringen i 
'Rettet svar' ikke blive sat.  
 
 

Ændring til Medicin 

1. Ændring til advarselsdialog ved skifte af præparatet, som medfører ændring af ATC kode 
 
Skiftes præparat på en ordination, som medfører ændring af 
ATC koden, er det på advarselsdialogen ændret fra <Ja> til 
<Nej> som standard.  
 
 

 

Ændringer til Vaccination 

1. EG Clinea er certificeret til DDV 1.4 
 
Vaccinationsmodulet i EG Clinea er blevet certificeret til Det Danske Vaccinationsregister (DDV) version 
1.4. Størstedelen af ændringerne er ikke af visuel karakter. De enkelte funktionsmæssige og visuelle 
ændringer til modulet er beskrevet nedenfor.  
 
2. Vaccinationskortet har fået tilføjet kolonnen 'Forløb'  
 
Vaccinationskortet øverst i modulet har fået tilføjet en ny kolonne 'Forløb'. 'Forløb' viser 
vaccinationsforløbet i det tilfælde, at vaccinationen er oprettet som del af et forløb, hvilket kan være 
enten ved valg af forløb i forbindelse med oprettelse af en ny vaccination eller ved effektuering af en 
planlagt vaccine i et forløb. Den nye kolonne 'Forløb' vil automatisk være tilføjet visningen i 
vaccinationskortet ved opdateringen til version 18.4, men kan manuelt fravælges. Læs eventuelt om 
kolonnetilpasning i manualen.   
 
I skærmbilledet til 'Ret vaccination' vil forløbsnavnet ydermere fremgå, hvis vaccinationen indgår i et 
forløb.     
 
Bemærk! Ved oprettelse af vaccination i vaccinationskortet og samtidig oprettelse af forløb, har 
vaccinationen før 18.4 ikke været markeret korrekt. Første vaccination vil i det tilfælde ikke fremgå som 
værende en del af forløbet. Oprettelse af vaccinationer i version 18.4 og frem vil fremgå korrekt.  
 

http://www.eg.dk/
http://manual.egclinea.dk/kolonner.htm


 

EG A/S  ◦  Dusager 25  ◦  DK-8200 Aarhus N 

Tel. +45 7260 2610  ◦  www.eg.dk/healthcare 

  side 6 af 9 

 
 
3. Planlagte vaccinationer har fået tilføjet kolonnen 'Beskrivelse'  
 
Planlagte vaccinationer nederst i modulet har fået tilføjet en ny kolonne 'Beskrivelse', som altid har 
fremgået ved oprettelse af nyt forløb. 'Beskrivelse' er udfyldt, hvis den planlagte vaccination har en 
beskrivelse tilknyttet i de data, der er på vaccinationen. Kolononnen vil automatisk være tilføjet 
visningen ved opdateringen til version 18.4, men kan manuelt fravælges. Læs eventuelt om 
kolonnetilpasning i manualen.     
 
4. Ændring til kolonnen 'Planlagt af' i planlagte vaccinationer  
 
Fremadrettet vil alle brugere, der opretter planlagte vacciner, blive vist i kolonnen 'Planlagt af' i 
oversigten til planlagte vaccinationer.  
 
5. Ændringer til <Vis detaljer> med tilføjelse af ny knap til <Vis alt>  
 
<Vis detaljer> med <F9> eller ved brug af højreklik er fremadrettet også mulig på en planlagt 
vaccination, ligesom det hidtil har været mulig på vaccinationskortet. I skærmbilledet 'Detaljer' fremgår 
relevante informationer om vaccinationen. En ny knap <Vis alt> er ligeledes tilføjet 'Detaljer', som viser 
ekstra information. Vælges <Vis alt> fremkommer ekstra informationer som eksempelvis ID'er og andre 
systeminformationer. De ekstra informationer kan skjules igen ved atter at vælge <Vis alt>. 
 
I 'Detaljer' er der ændringer til overskrifterne, hvor det især skal bemærkes, at ved detaljer på en 
vaccination i vaccinationskortet er 'Oprettet' fremadrettet den, der har udført selve vaccinationen på 
patienten. I selve vaccinationskortet vil kolonnen 'Effektueret af' fortsat fremgå og være udfyldt med 
indhold fra netop 'Oprettet'. Hvis det fremover skal ses, hvem der har tilføjet vaccinationen i modulet, 
skal i stedet ses i 'Indrapporteret af', hvor det vil fremgå. Bemærk! 'Indrapporteret' af vil kun fremgå, 
hvis det ikke er samme bruger, der har udført selve vaccinationen, og der har tilføjet vaccinationen i 
vaccinationskortet.     
 
I forbindelse med data, der sendes til DDV, vil det fremadrettet være brugerens navn opsat i EG Clinea, 
der medsendes og ikke som tidligere det navn, der var angivet i brugerens digitale signatur.  
 
6. Ændringer til rettigheder for sygeplejersker 
 
Sygeplejersker, som i Systemmanager på sin bruger har autorisationsID påsat, skal ikke længere vælge 
læge ved brug af vaccinationsmodulet. Det betyder samtidig, at de sygeplejersker ikke behøver at få 
oprettet bemyndigelse på FMK online for at kunne anvende vaccinationsmodulet. Sygeplejersker uden et 
autorisationsID påsat i EG Clinea vil fortsat skulle vælge en læge, der arbejdes på vegne af ved brug af 
vaccinationsmodulet og være bemyndiget af denne på FMK online.  
 
7. Ændringer til samtykke 
 
En anden ændring er relateret til samtykke, som fremadrettet skal gives hver gang vaccinationsmodulet 
tilgås i form af åbning af modulet. Samtykke kræves for at kunne få vist de privatmarkerede 
vaccinationer, og skal gives hver gang uanset om en bruger tidligere samme dag har valgt samtykke i 
forbindelse med åbning af modulet på samme patient.  
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Tilføjelser til 'Elektroniske forløbsplaner' 

Tilføjelser er implementeret til 'Elektroniske forløbsplaner' grundet nye krav til standarden.  
 
1. Relevante medicin data sendes først, når data er sendt til FMK 
 
Et krav om at medsende FMK ID på ordinationer bevirker, at EG Clinea først sender relevant medicin 
data, når data er sendt til FMK. Det betyder, at ikke-godkendt data i Beskeder ikke vil fremgå af 
patientens forløbsplan.    
 
2. Information sendes om hvilke patienter er tilmeldt og i hvilke klinikker 
 
Det er fremadrettet muligt at sende information til forløbsplan webserveren, når en patient ikke længere 
er tilmeldt sin klinik. Det håndteres automatisk af EG Clinea, når patienter skifter egen læge til anden 
klinik eller 'Art' i Patienthovedet skifter væk fra 'Egen'. Ændringen betyder, at patienter som ikke 
længere tilhører klinikken også vil stoppe med at fremgå i klinikoversigten på forløbsplan 
webapplikationen.  
 
3. Fejlbesked fra sundhedsmappe.dk vises i Beskeder 
 
Modtager EG Clinea en fejlbesked fra sundhedsmappe.dk i forbindelse med afsendelse, vil fejlbeskeden 
fremadrettet kunne ses i selve FLP beskeden under overskriften 'Status'. 
 
4. Vigtigt vedrørende tilmelding i Systemmanager 
 
Når klinikken tilmeldes til elektroniske forløbsplaner i Systemmanager, skal EG Clinea finde og sende til 
forløbsplan webserveren alle de relevante data på de patienter, der er aktuelle for den type af 
forløbsplan, klinikken tilmelder sig. Da der er tale om en større mængde data, anbefales det først at 
tilmelde sig ved endt arbejdsdag.  
 
 

Tilføjelse til menuen 

1. Ikon til Intras er tilføjet i menuen  
 
Hvis klinikken har tilkøbt adgang til Intras er det fremadrettet muligt at tilgå programmet ved at klikke 
på ikonet i menuen i EG Clinea forudsat, det er sat op med et link i Systemmanager.   
 
Kontakt EG Healthcare Salg for yderligere information eller læs mere om Intras her. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Indsæt link til Intras 
 

Vælg Systemmanager -> Klinik.  

Indsæt det link, I har fået udleveret af Intras i feltet 'Intras'.  

Vælg <OK>. 

 

http://www.eg.dk/
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Tilføjelser generelt  

1. Send dokument til patientens e-Boks  
 
Det er fremadrettet muligt at sende dokument af typen PDF til en patients e-Boks, forudsat klinikken har 
tilkøbt e-Boks. En anden forudsætning er, at patienten er hentet frem i Patienthovedet. Ydermere skal 
filtypen være PDF, filen skal være gemt på ens computer og ét dokument kan sendes ad gangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afsendelse kan foretages af alle brugere uanset rolle og vil fremgå af Beskeder i undermappen 
Udbakke. Modtageren vil stå som Nets Share, der er udbyder til e-Boks løsningen.  
 
Bemærk! Afhængigt af fejltypen kan visse fejl relateret til afsendelse først ses dagen efter i Beskeder.    
 
2. EG Clinea understøtter 'Min Læge'-app 
 
Da Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet, at der skal være en ny app kaldet 'Min Læge' til 
patienterne, som understøttes af samtlige lægesystemer, er dette også implementeret i EG Clinea. 
Bemærk! Da app'en forventes frigivet til patienter den 20. december 2018 tages forbehold for eventuelle 
ændringer. 
 
I EG Clinea er indholdet til kolonnen 'Afsender' i Modtagne svar ændret til at afspejle om e-
konsultationen er sendt fra en af EG's Patientportaler eller fra app'en 'Min Læge' med henholdsvis  
'Patientportal' eller 'Min Læge app' som afsender. Det vil kun være gældende for e-konsultationer 
modtaget fremadrettet. Hvis e-konsultationer er importeret via FNUX, vil der som idag, stå patientens 
navn i 'Afsender'.  
 
I EG Clinea er ligeledes tydeliggjort i Journalen, når e-konsultation er kommet via app'en 'Min Læge'. I 
diagnoselinien vil være tilføjet 'E-konsultation (Modtager navn) - Min Læge app'. Kommer e-
konsultationen ind via en af EG's Patientportaler vil den fremgå som i dag. Bemærk! E-konsultationer, 
der kommer ind fra app'en 'Min Læge', vil aktuelt altid få hele e-konsultation beskeden i Journalen 
uanset om andet er defineret i Indstillinger. 
  
Medicinbestillinger kan ikke foretages via den nye app 'Min Læge', hvor der i stedet i app'en vil blive 
henvist til den eksisterende app til medicinbestilling 'Medicinkortet'. Det er derfor allerede 
visningsmæssigt håndteret i EG Clinea. 
 
Der kan fra app'en 'Min Læge' ikke bestilles eller aflyses tider, da det udelukkende er muligt at få vist 
eksisterende. 
 
 

  

Vælg menupunktet Andre -> Send dokument til e-Boks.  
 

Dialogen til at vælge PDF fil åbnes. Ved valg af dokumentet 
fremkommer skærmbilledet til 'Send til e-Boks' (illustreret). 

Overskriften vil automatisk være dokumentets filnavn, men 

kan manuelt ændres.  
 

Send med <Alt+O> eller ved at vælge <OK> knappen. 

http://www.eg.dk/
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Tilføjelser til telefoniløsningen i EG Clinea 

Opkaldsvinduet, som vises ved ind- eller udgående opkald, har fået nye funktionaliteter. 
 
1. Gem seneste placering af opkaldsvinduet på skærmen 
 
Fremadrettet vil flyt af opkaldsvinduets placering på skærmen gemme placeringen, således at 
opkaldsvinduet næste gang vises i den nye placering, når opkaldsvinduet åbner ved nyt opkald.  
 
2. Mulighed for at skjule og vise opkaldsvinduet  
 
Det er fremadrettet muligt at skifte mellem at skjule og vise opkaldsvinduet. 'Skjul' kan vælges enten 
ved venstreklik på Telefonikonet nederst til højre i skærmen (ved uret), ved at vælge menupunktet 
'Skjul' i højreklik for Telefoni eller ved at anvende genvejen <Win+F7>. Vælges funktionen igen imens 
opkaldsvinduet er skjult, vil opkaldsvinduet blive vist igen. Uanset status for seneste opkald, vil 
opkaldsvinduet altid starte med at være vist ved et nyt opkald.  
 
3. Nye indstillinger 
 
Genvejen til 'Skjul' kan ændres fra <Win+F7> i Indstillinger -> Telefon -> Klient -> Genvej til skjul.  
 
Angivelse af hvor mange sekunder der skal gå før opkaldsvinduet automatisk skjules kan ændres i 
Indstillinger -> Telefon -> Klient -> Skjul opkaldsvinduet. Denne er som standard sat til 0 (nul), hvilket 
betyder, at opkaldsvinduet ikke automatisk skjules. Hvis 'Skjul opkaldsvinduet' er sat til en anden værdi 
end nul, skjules opkaldsvinduet det valgte antal sekunder efter, der er valgt 'Besvar & Hent' eller 'Besvar' 
efterfulgt af 'Hent' på et opkald. 
 

 

Rettelse 

1. Visningsfejl til kronikeroversigten i samleopgørelsen er rettet 
 
Ved afregning vil kronikeroversigten i samleopgørelsen fremadrettet kun tælle de patienter i den klinik, 
der afregnes for.  
 

http://www.eg.dk/

