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Pakkehenvisninger skal på sigt (i 2015) ersatte den almindelige måde at sende henvisninger på. I første omgang kan
de bruges til sygehus- og billeddiagnostisk-henvisning.
Målet med pakkehenvisninger er:
-

At der sendes til de rigtige sygehusafdelinger: Det styres ved, at man kun kan vælge de afdelinger der
tilbyder ”pakken”.

-

At der i henvisningen er de fornødne oplysninger: Det sker ved, at systemet automatisk præsentere
brugeren for en skabelon, der er tilpasset den enkelte pakke.

For at lave en pakkehenvisning, skal man hente patienten frem, klikke på
”Patient”, vælge ”Edifact” og nederst vælge ”Pakkehenvisning”.
Det åbner et søgebilledet (figure til højre). I første valgliste kan man angive om
det er en hospitals eller kommunepakke. I det hvide søgefelt kan man skrive en
fritekst, f.eks. ”kræft”.
Systemet viser i parentes den type af EIDFACT der vil blive sendt (f.eks.
”Sygehushenvisning”).
Dobbelt-klik på den ønskede pakke.

Nu vises listen af mulige modtager af pakkehenvisningen:
Ved hospitalspakker vil
modtagerne automatisk være
begrænset til den regionen
klinikken ligger i. Man kan i
feltet ”Region” (øverst til
højre) vælge andre regioner.
På nogle pakker vil der være
mulighed for at klikke på et
link (ved ”Forløbsbeskrivelse”),
som vil åbne en hjemmeside
med flere oplysninger om
pakken.
Ved klik på ”Diagnoser” får
man en oversigt over de
diagnoser, der høre til pakken.

Ved dobbelt-klik på modtageren åbnes det normale EDIFACT-vindue:

Når man klikker på ”pilned”-knappen for at vælge
henvisningsdiagnose, så vises der øverst de
diagnoser, der er angivet i journalen, mens der
nederst vises diagnoser der hører til pakken (de er
markeret i ”Pakke”-kolonnen – se figur til højre).

I henvisningens tekstfelter kan der være
indsat skabeloner:
Bemærk at der er indsat ”Allergi” i cavefeltet. Hvis der ikke skrives noget i feltet
efter ”..:” så vil teksten ”Allergi” ikke blive
sendt med i brevet.
Bemærk også at der kan være indsat
skabelon under fanebladet ”Klin oplys 2”, så
det anbefales, at man ser fanebladene
igennem.
Håndteringen af pakkehenvisningen er her
fra den samme, som med den almindelige
henvisning, så man kan klikke ”OK” eller
sende med det samme ved klik på
”Godkend/Send”,

***SLUT***

