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Indledning 

 

EG Clinea version 19.4 har i Ydelsesregistrering fået tilføjet ny standard ved e-faktura, hvilket har 
bevirket medsendelse af flere oplysninger, samt muligheden for at vedhæfte filer til en e-faktura. 
Ydermere er skabelonen til udskrift af e-faktura fremadrettet standard fakturaskabelonen. Vær 
særligt opmærksom, hvis I i klinikken har ændret manuelt i standard fakturaskabelonen, da de 
nye felter vil skulle tilføjes manuelt.  
 
Derudover indeholder versionen et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af 
Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version 1.4.4.E4 er understøttet. Det skal nævnes, at flere 
ændringer i 1.4.4.E4 endnu ikke er sat i drift fra FMKs side, hvorfor de ikke vil kunne ses i EG 
Clinea på nuværende tidspunkt. Størstedelen af de ændringer forventes sat i drift pr. 1. januar 
2020. I beskrivelsen nedenfor er det nævnt, hvilke ændringer, som endnu ikke er sat i drift.  
 
Udover nye funktionaliteter, hvoraf en stor andel omhandler dosisdispenseret medicin, har der 
ligeledes været fokus på optimering af selve brugen af modulet Medicin i EG Clinea i form af 
udvikling af ønsker hertil. Der er ligeledes videreudviklet på skærmbilledet, der blev introduceret i 
version 19.1 i forbindelse med understøttelse af de officielle magistrelle præparater. Det betyder, 
at det fra version 19.4 er samme skærmbillede, som benyttes til valg af præparat fra takst, 
frihandel og andre.   
 
Versionen understøtter ligeledes MedCom kravet om understøttelse af ny version af dynamiske 
blanketter (DDB). Det indebærer eksempelvis nogle obligatoriske felter, afhængighed mellem 
tjekboks og et eller flere felter samt i tilfælde af afvisning skal en afvisningsårsag angives.  
Samtidig er det gjort nemt at danne fakturaer ud fra de faktureringsoplysninger, der fremadrettet 
kan medsendes i dynamiske blanketer, hvilket muliggør, at fakturering kan påbegyndes allerede 
fra Blanket modulet ud fra blanket data.  
 
Derudover indeholder versionen ændringer til laboratoriesvar, hvor der er introduceret en ny 
status 'Svar set' i labtilbagesvar. Samtidig er der flere ændringer til henholdsvis Journal, Beskeder 
og Opfølgning relateret til laboratoriesvar.  
  
Yderligere beskrivelse kan læses nedenfor.  
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Ændringer til Ydelsesregistrering 

1. Ny standard ved e-faktura  
 
E-faktura standarden er i EG Clinea version 19.4 erstattet med standarden OIOUBL og bevirker flere 
muligheder i forbindelse med e-faktura. Validering af indhold i e-fakturaen sker allerede ved oprettelse i 
Ydelsesmodulet. Derved kan det opleves, at valideringsbeskeder fx ved manglende oplysninger i e-
fakturaen fremkommer i Ydelser og ikke som tidligere først i Beskeder.  
 
2. Vedhæft til e-faktura 
 
Det er fremadrettet muligt at vedhæfte filer til en e-faktura ved brug af vedhæft funktionen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemærk! Gældende for klinikker, der indberetter til Landspatientregisteret (LPR), er, at den genererede 
LPR kvittering fremadrettet er en PDF fil. Det er ikke muligt at fjerne kvitteringsfilen, men andre filer, 
der eventuelt tilføjes, vil fungere som normale vedhæftninger og kan fjernes.  
 
3. Medsendelse af flere oplysninger i e-faktura 
 
En ny indstilling er som standard sat til at patientoplysninger skal sendes med i e-fakturaen, hvorved der 
altid vil være sat markering ud for 'Medsend patientopl.' i e-fakturaen. Markeringen kan manuelt 
fjernes på den enkelte e-faktura.  
 
Ønskes indstillingen ændret til ikke altid at have markering i 'Medsend patientopl.' skal den ændres fra 
standardværdi. Indstillingen ændres i Indstillinger -> Ydelser -> E-faktura -> 'Medsend patientopl.'. 
 
Ydermere medsendes i e-faktura; Betalingsbetingelser, FI kode (i de tilfælde det er opsat), samt 
markering for at vedhæftede filer er personfølsomme.  
 
4. Modtager af e-faktura/faktura 
 
Foranlediget af automatisk fakturering af dynamiske blanketter (primært FP-attester) og derved 
ændringer til 'Modtager', vil initialer og navn fremadrettet blive vist i feltet og oversigten, hvilket gør det 
muligt at vælge modtager fra adresselisten uden først at skulle angive initialer.  
 
Yderligere håndteres fremadrettet, at modtageren 'PAT' ikke forudsættes i adresselisten for at kunne 
fakturere på denne. Der skrives blot PAT i modtager feltet.  
 
 

Knappen <Vedhæft> fremkommer på e-fakturaen 
nederst til venstre (illustreret) og fungerer lig andre 

steder vedhæft funktionen kan anvendes i EG Clinea.  
 

Tillladte filtyper er PDF, TIF, PNG og JPG, mens antal 
filer, der kan vedhæftes, er ubegrænset.  
 

Vedhæftede filer til en e-faktura vil også kunne ses ved 
'Vis faktura' i Ydelser. Knappen <Vedhæft> er tilføjet, 

hvorfra de vedhæftede filer kan ses (ej illustreret).  
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5. Skabelon til udskrift 
 
Skabelon til udskrift af e-faktura er fremadrettet standard fakturaskabelonen.  
 
Der er tilføjet nye e-faktura systemfelter til skabelonen. Felterne vil kun blive udfyldt ved e-faktura og 
ikke fremgå på normale faktura udskrifter. De nye felter er Købsordrenummer, Kundereference og 
Dimensionskonto.  
 
Bemærk! Standard fakturaskabelonen har fået tilføjet de tre nye felter i EG Clinea version 
19.4, men har klinikken redigeret i fakturaskabelonen skal klinikken selv manuelt tilføje 
felterne efter opdatering til version 19.4. 
 
Ønskes udskrifter for e-faktura anderledes end for normale fakturaer, kan der som vanligt i 
Systemmanager -> Diverse -> Udskrifter oprettes skabelon til udskrift af e-faktura. Ved oprettelse af 
flere skabeloner skal udskriftsskabelonen vælges i Ydelser ved håndtering af faktura/e-faktura.  
 
6. Ændringer til indstillinger for e-faktura 
 
Indstillingerne 'Udskriv e-faktura' og 'Send ydelsesdato' er fremadrettet også tilgængelige for 
klinikken selv at sætte. Det gøres i Indstillinger under Ydelser og E-Faktura.   
 

 

Ændringer og nye funktioner til Medicin 

EG Clinea 19.4 understøtter kravene sat af Sundhedsdatastyrelsen til FMK version 1.4.4.E4. Udover nye 
funktionaliteter, hvoraf en stor andel omhandler dosisdispenseret medicin, har der været fokus på 
optimering af selve brugen af Medicin modulet i EG Clinea i form af ønsker hertil.  
 
Bemærk! Flere ændringer i 1.4.4.E4 er endnu ikke sat i drift fra FMKs side, hvorfor de på nuværende 
tidspunkt ikke vil kunne ses i EG Clinea. Størstedelen af de endnu ikke idriftsatte ændringer forventes 
sat i drift 1. januar 2020.   
 
1. Dosisdispenseret medicin i 1.4.4.E4 
 
Modtager en patient dosisdispenseret medicin, vil det fremgå som hidtil øverst i 
medicinkortet. Sættes patientens behandling i bero vil teksten ændres fra 
'Dosisdispensering' til 'Dosisdispensering sat i bero' og fremhæves med rød skrift. 
Bemærk! 'Sat i bero' funktionen er ikke sat i drift endnu.   
 
FMK har udvidet dosisdispenseret medicin med flere data. Klik på 'Dosisdispensering' eller anvend 
<Ctrl+Alt+F9> og få vist 'Vis detaljer - Dosisdispensering'. Det nye skærmbillede hertil indeholder 
data, som vil kunne ses i EG Clinea version 19.4, fx data om udleveringsapotek, men ligeledes data, som 
ikke kan ses endnu, fx data om næste periode. Bemærk! Data til 'Næste periode' har betydning for 
"Juster i forhold til apotekets doseringsperiode", hvorfor både de data og denne funktion først vil 
fremgå, når FMK sætter denne funktion i drift.  
 
Apotekets dosisdispenseringsperiode benævnes fremover DD i denne beskrivelse, hvilket ligeledes er 
introduceret i EG Clinea version 19.4.  
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De tre nye datoer; 'Start', 'Slut', 'Frist for ændringer' har betydning for den nye funktionalitet "Juster i 
forhold til apotekets doseringsperiode". I tilfælde af patientens dosering ændres i en struktureret 
doseringsperiode, sikrer en markering af, at der bliver justeret i forhold til apotekets doseringsperiode, 
at patientens medicinkort er korrekt, da FMK selv, når den modtager ændringen til doseringen, opretter 
strukturerede doseringsperioder, som passer med apotekets DD perioder.  
 
Håndteringen af markeringen har været vendt med EG Clinea brugergruppen og bliver automatisk sat på 
alle ændringer til en dosering på en dosisdispenseret ordination. Det vil fremgå i doseringsfeltet på 
ordinationen, fx '2 tabletter daglig (Juster ift. DD periode)'.  
 
 
Det vil også fremgå i skærmbilledet til struktureret dosering ved et flueben i 'Juster 
ift. DD periode'. Klik eventuelt på teksten for yderligere forklaring af funktionaliteten.  
 
Inden ændringerne sendes til FMK er det muligt på forhånd at se, hvad ændringerne vil betyde for de 
strukturerede doseringsperioder. Vælg 'Vis justeret dosering' <Alt+V> fra doseringsfeltet på 'Ret 
ordination' eller fra 'Struktureret dosering', hvor det også er tilgængelig som en knap.  
 
Hvis ændringen i doseringen er akut og ikke kan vente til apotekets næste dosisdispenseringsperiode, 
fjernes 'Juster ift. DD periode' markeringen enten ved højreklik eller genvejen <Alt+J> i doseringsfeltet i 
ordinationen eller ved at fjerne fluebenet ved 'Juster ift. DD periode' inde på 'Struktureret dosering'. 
Bemærk! Det vil skulle bekræftes, at apoteket kontaktes ved akutte ændringer.   
 
Efter FMK har foretaget ændringerne og medicinkortet åbnes i EG Clinea, vil der ikke længere stå 'Juster 
ift. DD periode' men i stedet 'Struktureret dosering', da ordinationen nu har flere doseringsperioder.  
 
2. Yderligere bekræftelser i 1.4.4.E4 
 
Visse ændringer vil kræve yderligere bekræftelse for at kunne sendes til FMK. Ændringer, EG Clinea 
allerede kender til, håndteres i Medicin modulet i form af ekstra dialoger, som skal bekræftes, hvorefter 
ændringen automatisk sendes til FMK i Beskeder, fx ønske om ikke at annullere recepter, når en 
ordination seponeres.  
 
Ændringer, EG Clinea ikke kender til, vil skulle håndteres i Beskeder. Ændringer, der første gang er 
godkendt og forsøgt sendt fra Udbakken i Beskeder, vil derved fortsat være i Udbakken, men skifte til  
rød tekst som ved fejl og få status 'Mangler bekræftelse'. I selve beskeden vil det fremgå, hvorfor 
ændringen kræver yderligere bekræftelse, samt hvordan det håndteres.  
 

Datoerne i 'Næste periode':  

DD perioder er defineret ud fra apotekets; hvornår patienten skal starte 
på den pakke med dosisdispenseret medicin, som apoteket har sendt ud 

til patienten (start dato) og hvor længe der er medicin til i denne pakke 
(slut dato) - benævnt hos apotekerne som værende et 'rul'. Der er en 

frist for, hvornår der senest må foretages ændringer til strukturerede 

doseringer på ordinationer, for at de vil kunne nå med i pakken, som 
apoteket sender til patienten (frist for ændringer dato).   
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3. Afvisningsårsag på receptanmodninger og gyldighedsperiode på recepter i 1.4.4.E4 
 
Fremadrettet skal vælges en afvisningsårsag ved afvisning af receptanmodninger modtaget via FMK 
(hjemmeplejen, Fælles Medicinkort app'en). Den valgte årsag vil dernæst fremgå ved at holde musen 
henover ikonet eller ved 'Vis detaljer' for receptanmodningen. Afvisning af receptanmodninger modtaget 
fra Patientportalen vil fortsat ske i form af et fritekstfelt.  
 
Recepter indeholder fremadrettet en gyldighedsperiode med start- 
og slutdato til angivelse af om recepten skal være gyldig i kortere tid 
end de 2 år som standard. Gyldighedsperioden er påkrævet og EG 
Clinea udfylder automatisk felterne med dags dato og 2 år frem. 
Startdatoen vil for nuværende ikke kunne redigeres, men vil på sigt 
kunne fremdateres (dags dato og maksimalt 3 måneder frem). 
Opdateringen til EG Clinea version 19.4 vil automatisk påsætte 
gyldighedsperiode på eksisterende recepter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kontroldatoer ifbm. INR/VKA behandling i 1.4.4.E4 
 
Bemærk! 'Kontroldato funktionen' er ikke sat i drift endnu.  
 
I forbindelse med INR/VKA behandling er indført, at på VKA-lægemiddelordinationer (vitamin-K-
antagonisterne warfarin (B01AA03) og phenprocoumon (B01AA04)) kan registreres kontroldatoer for, 
hvornår patienten senest var til kontrol samt dato for næste kontrol.  
 
Kontroldatoer vil fremgå på medicinkortets oversigt i kolonnen 'Kontrol' i form af et 
'dokument' ikon og ved at holde musen henover ikonet vises datoerne.    
 
5. Borgervalgte ordinationer i 1.4.4.E4 
 
Medicinkortet kan fremadrettet vise borgervalgte ordinationer i det tilfælde, en patient har ønsket, noget 
af sit valgfri medicin, fx Jern c eller Unikalk, skal pakkes med i dosisdispenseret medicin (DD) fra 
apoteket. Apoteket kan oprette ordinationer herpå, som får markeringen 'Borgervalgt ordination' og 
fremgår på patientens medicinkort i kolonnen 'Organisation' ved et nyt ikon.  
 
Holdes musen henover ikonet vil teksten 'Borgervalgt' fremgå. På 'Vis detaljer' vil det ligeledes 
fremgå under sektionen 'Ordination' og punktet 'Type' med værdien 'Borgervalgt'. 
 
Hertil er en ny indstilling i EG Clinea under Medicin -> FMK -> Vis borgervalgte, som standard er sat til 
'Ja'. Der er tilføjet et menupunkt i højreklik menuen 'Vis borgervalgte', som kan til-/fravælges på det  

Ovenstående har bevirket en generel ændring til kolonnerne 'Beh. start' og 'Beh. slut' i medicinkortet, som er 

omdøbt til 'Start' og 'Slut', og på receptniveau vises datoerne for gyldighedsperioden.  
 

Ligeledes har det bevirket ændringer under 'Løse recepter', hvor kolonnen 'Oprettet' er omdøbt til 'Gyldig fra' 
og 'Gyldig til'. Samtidig er 'Oprettelsesdato' helt fjernet, men vil fortsat fremgå af receptens detaljevindue 

nederst i modulet samt i 'Vis detaljer' <F9>, som også er udvidet med gyldighedsdatoerne under 

receptsektionen.  
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aktuelle medicinkort. Indstillingen kan ændres til 'Nej', hvis det generelt ikke ønskes at få vist 
borgervalgte ordinationer på medicinkortet.   
 
6. Diverse ændringer foranlediget af 1.4.4.E4 
 

• En ordination, der privatmarkeres af patienten, vil få vist dette i 'Vis detaljer', hvor en ny sektion 
til 'Privatmarkering' fremgår indeholdende detaljer om tidspunkt for privatmarkeringen samt det 
er udført af patienten selv. Rettes ordinationen efterfølgende i EG Clinea, vil sektionen forsvinde, 
når medicinkortet hentes på ny.  
 

• Recepters statusikon har i visse tilfælde fået tilføjet mere tekst, fx årsagen til ugyldiggjort recept.  
 
7. Ny version af stamdata for doseringsforslag 
 
FMKs nye version af stamdata for doseringsforslag, der fremkommer ved valg af præparat, anvendes i 
EG Clinea 19.4. De nye stamdata har bevirket flere forskellige ændringer inklusiv ændringer i selve 
teksterne. 
 

• EG Clinea danner selv den korte doseringstekst, da denne ikke er med i doseringsforslag. 
Doseringsforslag i den fremviste liste sorteres alfabetisk og afspejler den tekst, FMK danner.  
 

• Supplerende tekst tilføjes ikke længere til hver enkel dosering, men i stedet til slutningen af den 
enkelte periode, fx "3 dråber 2 gange daglig Bemærk: i begge ører". Det betyder også, at de 
korte doseringstekster ofte bliver for lange til at kunne vises på recepter. 
 

• Foranlediget af FMK vil doseringsfeltet på recepten blive temafarvet, når feltet er aktivt og 
teksten fortsat er den forudfyldte 'Dosering efter skriftlig anvisning'. Dette for at fremhæve 
ønsket yderligere håndtering, hvor det tilrådes at printe doseringen til patienten eller skrive mere 
forståelig doseringstekst. 

 
• Tidspunktet 'før sengetid' i en morgen, middag, aften, nat dosering er ændret tilbage til 'nat'. 

 
• Doseringer valideres fremadrettet for om de både indeholder tidsangivelse (morgen, middag, 

aften og nat eller klokkeslæt) og uden tidsangivelse (x gange daglig), da dette ikke længere er 
tilladt. 

 
8. Nyt skærmbillede til 'Vælg præparat' 
 
I EG Clinea version 19.4 er det samme skærmbillede, som benyttes til valg af præparat fra takst, 
frihandel og andre - en videreudvikling af det, der blev lavet i version 19.1 i forbindelse med 
understøttelse af de officielle magistrelle præparater.  
 
En af udvidelserne hertil er tilføjelse af en oversigt over substitutionspakninger til højre for selve 
pakningsoversigten.  
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En detaljeret beskrivelse til ændringerne i 'Vælg præparat':. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ændringer til tekstfelter:  Informationer, som tidligere fremgik i højre side som tekstfelter, er nu placeret i 

detaljetekstfeltet under pakningsoversigten eller kan blive vist i kolonner. Det er informationer som begrundelse 

for præparat/pakning ikke kan vælges, udgået, tilskud, klausul, udleveringsbestemmelse, udleveringsspeciale 
og kilde.  
 

Ændringer til knapper: Den nye substitutionspakninger oversigt erstatter knappen hertil fra tidligere. Knapperne 

<Synonym>, <Analog> og <Vælg ATC> er fjernet og kan fremadrettet tilgås i højreklik menuen og/eller ved 
hjælp af genvejene <F5> for vis synonyme, <F6> for vis analoge og <F11> for vælg ATC. Knappen <Slet> er 

omdøbt til <Ryd X>.     

 
Ændringer til kolonner: Kolonnemæssigt er ændringerne, der blev introduceret i 19.1 for officielle magistrelle 

præparater, nu gældende for alle præparater, fx opdeling af kolonnen 'Præparat og importør' til kolonnerne 
'Præparat og 'Producent'. Derudover er tilføjet to nye kolonner; 'Dosisdispensering' vil få tilføjet ikonet 'DD', 

hvis præparatet kan dosisdispenseres, mens 'Trafikfarlig' vil få tilføjet en rød advarselstrekant, lig ikonet på 
medicinpakker, hvis præparatet er trafikfarligt. Som standard har præparatoversigten følgende kolonner 

fremover: 'Præparat, 'Producent', 'Form', 'Styrke', 'ATC kode', 'Dosisdispensering', 'Trafikfarlig'. 

Tilvalgsmuligheder er: 'ATC (navn)', 'Administrationsvej' og 'Kilde'.  
 

I pakningsoversigten er der ligeledes kolonne ændringer. Kolonnen 'PpD' er erstattet af 'Stykpris', 'Udl.b' er 
omdøbt til 'Udleveringsbestemmelse', 'Udl.s' er fjernet og dens information fremgår i detaljetekstfeltet samtidig 

med det kan ses ved at holde musen henover kolonnen til udleveringsbestemmelse. Tilvalgsmuligheder er: 

'Tilskud' og 'Varenr.'. Som standard har pakningsoversigten følgende kolonner fremover: 'Pakning', 'Pris', 
'Stykpris', 'Udleveringsbestemmelse', 'Udgået'.  
 

Oversigt over substitutionspakninger er tilføjet med standard kolonnerne: 'Pakning', 'Præparat', 'Producent', 

'Pris', 'Stykpris'. Tilvalgsmuligheder er: 'Varenr.' og 'Kategori'.  
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9. Valg af substitutionspakning 
 
Når fokus flyttes imellem de forskellige pakninger i oversigten over pakninger, flyttes fokus tilsvarende i 
oversigten over mulige substitutionspakninger, hvorved det som standard vil være samme pakning, der 
er markeret i de to oversigter. Det vil altid være pakningen, der er markeret i 'Pakning' 
oversigten, som er den, der bliver oprettet recept på ved <OK>. Ønskes i stedet en af 
substitutionspakningerne skal denne først findes frem som aktiv præparat, enten ved at dobbeltklikke på 
substitutionspakningen eller med <Enter>, mens det aktive fokus er i substitutionspakning  
 
10. Ændring til pakninger for frihandel og de officielle magistrelle 
 
Foranlediget af FMK vil de officielle magistrelle præparater fremadrettet kun fremgå én gang i 
præparat oversigten ud fra en markering i stamdata. Alle yderligere forekomster af præparatet i 
stamdata med samme form og styrke anses som pakninger og substitutionspakninger. Ordinering heraf 
uden producent angivet vil blive fordelt mellem Skanderborg og Glostrup af dem selv. Skulle det være 
nødvendigt at ordinere fra et specifikt apotek er det muligt på samme måde som andre 
substitutionspakninger. Pakninger for frihandelsvarer er struktureret på samme vis som de officielle 
magistrelle. Ydermere indgår information i den tidligere 'Beskrivelse' som del af præparatnavn 
fremadrettet.  
 
11. Udgåede præparater eller pakninger 
 
Præparater eller pakninger i grå skriftfarve skal tydeliggøre, at det dækker over pakninger, der er 
udgåede, eller hvis et præparat har et udleveringsspeciale angivet, som ikke er samme som klinikkens. 
Udgåede pakninger (præparater) vil ligesom tidligere fremgå i oversigten i 90 dage, og der vil fortsat 
ikke kunne oprettes nye ordinationer eller recepter herpå. I detaljetekst feltet under pakningsoversigten 
vil det yderligere fremgå en begrundelse vedrørende det udgåede præparat/pakning med fed skrift.  
 
Derudover er håndtering i forbindelse med nye recepter eller ændringer til ordinationer, 
hvor præparatpakning er udgået, gjort mere brugervenlig i form af mere beskrivende 
fejlbesked samtidig med felterne ikke er låst som tidligere, så nyt præparat kan fremsøges. 
Desuden vil det udgåede præparat/pakning have fokus i listen, når der skal vælges nyt, da 
det således fremgår, hvad der oprindeligt var valgt. Substitutionspakninger vil være samme 
styrke og kan nemt vælges med dobbeltklik. Ønskes ikke at vælge en substitutionspakning, er det 
ligeledes forbedret ved at den forudfyldte søgning ikke længere er på det aktuelle præparatnavn men i 
stedet søges på ATC-kode.  
 
12. Receptanmodninger 
 
Hvis receptanmodninger er oprettet med manglende oplysninger vedrørende pakning, er det 
fremadrettet ændret, at når receptanmodningen redigeres vil pakningsfeltet blive udfyldt med pakning 
fra den sidst udstedte recept på ordinationen. Desuden bliver pakningsfeltet fremhævet ved temafarve 
(alternativt rød, hvis dette er valgt i indstilling til advarselsfarver) for at hjælpe med at fremhæve, når 
dette er sket, så der kan tages stilling til, om det fortsat er denne pakning, der skal benyttes. Samtidig 
er visning af receptanmodninger, der mangler håndtering for at kunne godkendes, ændret til at være et 
orange udråbstegn i stedet for et rødt kryds.  
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13. Pausering 
 
Pausering af en ordination sker fremadrettet i et nyt skærmbillede indeholdende felter til angivelse af 
pauseringens start- og slutdatoer. 'Pausering' åbnes ved at markere en ordination efterfulgt af enten 
genvejen <Alt+P>, ved klik på knappen <Pausering> eller fra højreklik menuen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Visuelt fremgår en pauseret ordination på medicinkortet ved et af pauseringsikonerne 'Pauseret' eller 
'Pauseret (fremtidig ændring)' i kolonnen 'Type'.  
 
En pausering fjernes ved at åbne formen og anvende genvejen <Alt+N> eller vælge knappen <Fjern 
pause>. 
 
Bemærk! Udover knappen er omdøbt fra <Pausér> til <Pausering> vil den ydermere ikke længere  
være trykket ned/være farvemarkeret og der vil ikke længere ses et flueben markering i højreklik 
menuen.  
 
14. Generelt til Medicin 
 
Udover de større ændringer til Medicin er flere mindre ændringer og rettelser ligeledes lavet, hvor 
nedenstående fremhæves. 
 

• Ændring af begreb i EG Clinea, hvor 'Receptfornyelse' i forbindelse med bestillinger fra 
patient/hjemmepleje fremadrettet er ændret til 'Receptanmodning'. Undtagelser er steder, hvor 
der direkte refereres til receptfornyelse funktionen, fx patientportal relateret, da patienten 
anmoder om receptfornyelse, som resulterer i en receptanmodning i EG Clinea.  
 

• Nye genveje til 'Receptanmodning' <Alt+N> og fokus tilbage til aktivt medicinkort <Alt+M>.  
 

• Ved godkendelse af receptanmodninger direkte i oversigten, dvs. uden at åbne 
redigeringsformen, udregnes og udfyldes 'Opbrugt' nu korrekt.  
 

• Ved oprettelse af recepter står fokus fremadrettet i feltet 'Antal' modsat tidligere  
'Pakningsstørrelse', når der er valgt en pakning, da der oftere er behov for at ændre antallet af 
pakninger end igen at vælge ny pakning. 

 
• Udleveringsinformation, påsat recepter ved oprettelse, fremgår fremadrettet på recepten, uanset 

om recepten er ekspederet af apotek. Effektueringsinformation fremgår fortsat på 
effektueringen.  
 
 
 

Ved valg af pausering på en ordination vil feltet 'Start' være 
forudfyldt med dags dato og 'Slut' være blank. Slutdato er 

ikke påkrævet udfyldt for at registrere pauseringen.  

 
Ved valg af pausering på en ordination, der allerede er 

pauseret, er det muligt at redigere datoerne.   
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• I 'Detaljer' <F9> på ordinationer, recepter og effektueringer fremgår fremadrettet under 
'Oprettet' en information om 'EG Clinea bruger', hvis førnævnte er oprettet igennem EG Clinea. 
'EG Clinea bruger' er den bruger, der har oprettet førnævnte i EG Clinea, mens 'Udført af' er den 
ansvarlige bruger, der enten har godkendt eller skal godkende.  
 

• En generel ændring til kolonnerne 'Udleveret' og 'Udl. Type' i medicinkortet er, at der 
fremadrettet ligeledes står DD for dosisdispenseret medicin. 
 

• Der er tilføjet søgefunktion på listerne 'Vælg ATC' og 'Indikation'. 
 

• Interaktionsdialogen kommer fremadrettet alle steder, der oprettes nye recepter, effektueringer 
eller ændres i præparater.  
 

• Ordinationer markeres fortsat med fed skrift, hvis der er sket ændringer siden sidste hentning af 
medicinkortet, men fremadrettet vil det også ske i tilfælde af nye recepter eller effektueringer 
direkte på ordinationen 
 

• Indstillingen Medicin -> FMK -> Viste, som sættes af klinikken selv, er ændret til at gælde for 
både antallet af effektueringer og recepter under ordinationen, samt antallet af effektueringer 
under recepter. Bemærk! Alle uafsluttede recepter vil altid vises uafhængig af indstillingen. 

 
15. Optimering ved hentning af medicinkort og mere forklarende tekster 
 
Der er ligeledes arbejdet med optimering af den tid, det tager at hente en patients medicinkort samtidig 
med bedre synliggørelse om status herpå. Den gule markering, som kan fremkomme på medicinkortet, 
har fået tilføjet flere og mere forklarende tekster.  
 

Gul markeringstekst Betydning 

Henter medicinkort Der hentes eksisterende fra databasen 

Opdaterer medicinkort Der opdateres fra FMK serveren 

Opdaterer effektueringer (X/Y) Der hentes effektueringer, hvor tallet X angiver antal hentede ud af i alt Y 

Henter receptanmodninger Der hentes receptanmodninger 

 

Endnu mere tydeligt er ændring ved åbning af medicinkortet, hvor der nu kun vises ordinationer, mens 
opdateringen foregår. Når opdateringen er afsluttet, bliver recepter og effektueringer også vist på 
medicinkortet. Dette er for at optimere tiden, der går fra, at der klikkes på, at modulet skal åbnes, til det 
faktisk vises på skærmen. 

 
 

Ændring til registrering via ankomstterminal 

1. Forbedring ved kortfejl 
 
Når ankomstterminalen fremover registrerer en fejl i det sygesikringskort, som patienten forsøger at 
melde sin ankomst med, vil den efterfølgende manuelle indtastning af CPR-nummer resultere i, at 
patienten i Ydelser får markeringen 'Systemnedbrud' (dækkende over 'Defekt kort') modsat tidligere 
'Glemt kort'.  
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Ændringer til Blanket 

1. Ny version af dynamiske blanketter (DDB) 
 
EG Clinea version 19.4 understøtter MedCom kravet om understøttelse af ny version af dynamiske 
blanketter (DDB). Bemærk! Versionen vil tidligst sættes i drift til årsskiftet, da alle systemleverandører 
skal være med. EG Clinea understøtter allerede nu begge versioner.  
 
Felter i DDB kan fremadrettet være obligatoriske felter, hvormed de skal udfyldes for at blanketten 
kan sendes. Det vil være muligt at gemme blanketten uden udfyldelse af obligatoriske felter dog. De 
obligatoriske felter er farvet røde i blanketten.  
 
Fremadrettet kan der være afhængighed mellem en tjekboks og et eller flere andre felter, hvilket skal 
gøre selve udfyldelse af blanketten mere brugervenlig. En type afhængighed er, at kryds i en tjekboks 
kan gøre et eller flere felter obligatoriske at udfylde, mens en 
anden type er, at kryds i en tjekboks kan gøre, at et andet felt 
aktiveres eller deaktiveres.  
 
I tilfælde af afvisning skal en afvisningsårsag fremadrettet angives, som medsendes, når en DDB 
afvises. Ved afvisning fjernes eventuelt udfyldt indhold i blanketten. De fire afvisningsårsager er 
foruddefineret og kan ikke ændres på; 'Patienten er ikke længere patient hos mig', 'Patienten er ny hos 
mig og jeg har ikke modtaget tidligere journaler', 'Jeg kender ikke patienten' og 'Anden årsag'.  
 
Derudover har faktureringsoplysninger nu fået dedikerede felter i blanketten, som har muliggjort en 
lettere arbejdsgang i forbindelse med fakturering. Læs mere herom nedenfor. 
 
2. Fakturering DDB 
 
Foranlediget af MedCom opgave er der også et krav om at gøre det nemt at danne fakturaer ud fra de 
faktureringsoplysninger, der kan medsendes i dynamiske blanketter. I EG Clinea version 19.4 kan der i 
Blanket modulet på DDB med status 'Sendt', 'Afsluttet' og 'Afvist' benyttes den nye funktion 'Fakturer' 
med eksempelvis genvejen <Alt+F>, forudsat blanketten indeholder faktureringsoplysninger. 
 
Når felterne har faktureringsoplysninger fremkommer Ydelsemodulet med skærmbilledet til 'Vælg 
grundydelse', hvor FP-attestens navn allerede er indsat som søgekriterie. Bemærk! Hvis der kun findes 
et resultat i søgningen, vælges denne ydelse automatisk ligesom andre steder i EG Clinea. Modtager af 
fakturaen indsættes udfra afsender oplysninger, som er anført som 'Faktureringspostkasse' på selve 
blanketten. Når fakturaen sendes med <F7> bliver 'Købsordrenummer' fra blanketten indsat i feltet på 
selve e-fakturaformen.  
 
Særligt gældende for henvisningspligtige specialer er, at 'Ingen henvisning' automatisk oprettes med 
aktuel modtager og købsordrenummer, før ydelsen kodes.  
 
Mangler faktureringsoplysninger i DDB skal fakturaen oprettes manuelt.  
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Ændringer til Laboratorietal 

1. Labtilbagesvar - 'Patientaftale' 
 
EG Clinea henter fremadrettet patientaftale ned fra WebReq i forbindelse med oprettelse af rekvisitioner 
på WebReq i henhold til patientens ønsker til svar. WebReqs 'Patienten skal have svar' resulterer i 'Svar 
uanset' i Opfølgning, mens WebReqs 'Mundtligt aftalt mellem læge/klinikken og pt., at pt. kun kontaktes 
ved "afvigelser"' resulterer i et blankt felt i Opfølgning såfremt, der ikke modtages afvigelser.  
 
I Opfølgning vises de i den nye kolonne 'Patientaftale', mens de i Beskeder 
vises i kolonnen 'Status'. Ud fra patientaftale kan det vurderes, om patienten skal 
informeres om svaret, eller om det er fyldestgørende, at klinikken har set svaret.   
 
2. Labtilbagesvar - ny status 'Svar set' 
 
Der er tilføjet en ny status, 'Svar set', som giver mulighed for at afslutte laboratoriesvar med denne 
status modsat tidligere, hvor det krævede status 'Patient informeret'. 'Svar set' fungerer på samme vis 
som 'Patient informeret' og kan anvendes i de tilfælde, patienten ikke skal informeres. 'Svar set' har 
genvejen <Alt+S> i Opfølgning. Hvis status er 'Svar set', kan status sættes til 'Patient informeret', men 
ikke omvendt.  
 
Ved brug af håndteret i Beskeder på laboratoriesvar vil rekvisitioner fremadrettet blive markeret 'Svar 
set' i stedet for som tidligere 'Patient informeret'. Det forudsætter som vanligt, at svaret er komplet og 
rekvisitionen har status 'Modtaget' eller 'Rettet' i Opfølgning. Som noget nyt vil EG Clinea registrere, når 
prøvesvaret er udenfor normalværdierne, og på disse svar vil det ikke være muligt at markere 'Svar 
set' fra Beskeder. EG Clinea tildeler disse en status på den enkelte meddelelse med 'Svar ved 
afvigelse', hvorved det synliggøres, at patienten skal informeres herom af klinikken.   
 
Bemærk! Rekvisitioner med patientaftalen 'Svar uanset' vil aldrig få status 'Svar set' i Opfølgning ved 
brug af håndteret funktionen i Beskeder. De skal enten håndteres via en e-konsultation til patienten, 
eller via en journalkontakt eller på anden vis følges op på manuelt.   
 
Røntgen- og speciallægehenvisninger kan i Opfølgning også få påsat den nye status 'Svar set'. 
Fra Beskeder vil funktionen håndteret som tidligere resultere i status 'Patient informeret'.  
 
3. Diverse ændringer i Beskeder, Journal, Opfølgning relateret til laboratoriesvar 
 

• I Beskeder vil kolonnen 'Status' fremadrettet kun indeholde status, når der skal følges op. 
Dermed er den tidligere status 'Overført' fjernet i oversigten.  
 

• I forbindelse med MedCom krav er mindre ændringer i visningen af laboratoriesvar i Beskeder 
lavet for tydeliggørelse af status på et svar og de enkelte prøver.  
 

• Ved brug af send svar til patient funktionen <F3> i Beskeder hentes værdier fra alle 
rekvisitionens prøver. Det er derfor nu ikke nødvendigt at finde seneste laboratoriesvar 
tilhørende rekvisitionen for at status skiftes til 'Patient informeret' i Opfølgning. Det er fortsat en 
forudsætning, at rekvistionen har status 'Modtaget' i Opfølgning.  
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• I Journal er 'Informeret om svar' omdøbt til 'Informeret, x rekv.', hvor x er det antal 
rekvisitioner, der markeres som 'Patient informeret' ved flueben i tjekboksen. Det er nu muligt 
ved redigering af et journalnotat fra dags dato at sætte flueben i tjekboksen 'Informeret, x rekv.' 

 
• Dato for den enkelte prøve i Opfølgning i oversigten over prøver vil fremadrettet være dato for 

modtagelse. 
 

• I Opfølgning er tilføjet en kolonne i oversigten over prøver, hvori der er et udråbstegn 
ikon lig i Beskeder på de prøver med prøveresultater, der ligger uden for grænseværdierne. 
 

• Der er introduceret en natlig synkronisering, hvor status tjekkes i henholdsvis WebReq og 
Opfølgning. Er der afvigelser mellem status i Opfølgning og status i WebReq, opdateres 
Opfølgning i EG Clinea med WebReqs status. Hvis status i EG Clinea er 'længere fremme' end, 
den status, WebReq har, får den i EG Clinea status 'WebReq delvist modtaget', da EG Clinea ikke 
kender til udestående.  
 

4. Ændringer til svar og prøvestatus    
 
Foranlediget af MedCom krav er der lavet ændringer i forbindelse med svar og prøve status for 
laboratoriesvar.  
 
I Beskeder er det gjort tydeligere, hvad status er for de enkelte svar; 'Delvis svar', 'Komplet svar' og 
'Rettet svar' eller de enkelte prøver; 'Midlertidigt', 'Endeligt' eller 'Rettet'.  
 
Overførslen til Laboratorietal er ændret fra at være kronologisk i forhold til modtagelse af et svar, til 
fremadrettet at være, at alt modtaget efter en prøve med status 'Endelig' er indlæst, placeres under 
'Tidl. værdier'. En undtagelse hertil er, hvis værdien er markeret 'Rettet'.  
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