Koronavaksinasjon
Nytt søk i Risikogruppemodulen
EPJ-løftet og Direktoratet for e-helse har sammenstilt FHIs kriterier og har definert et kravsett mot EPJ
leverandørene. CGM vil implementere dette som et nytt risikosøk, som blir tilgjengelig i Risikomodulen. Søket
skal lanseres i slutten av januar. Dersom du enda ikke har tatt modulen i bruk oppfordrer vi våre kunder til å
gjøre det. Se gjerne brukerveiledningen som beskriver hvordan.

Identifiser pasienter basert på alder via Journalsøk
Dersom det blir for lenge å vente er det i dag mulig å finne frem til pasienter basert på alder. Det gjøres f.eks.
ved å bruke journalsøket Generell personaliainformasjon . Gå til modulen Hent pasient -> velg
arkfanen Journalsøk -> velg Predefinerte journalsøk -> Personalia -> Generell personaliainformasjon

Her kan du søke opp pasienter basert på alder. I toppen av søket sørger du for å kun søke på aktive journaler,
bestemmer hvilken enhet journalen tilhører og hvilken fastlegeliste du ønsker å ta utgangspunkt i.
Programmet tar som standard utgangspunkt i innstillingene til brukeren som kjører søket:

For å finne pasienter over 85 år skriver du inn fødselsdato høyere enn 1936:

Trykk på Søk nederst til høyre:
Programmet presenterer da en oversikt over pasienter som har fødselsdato høyere enn den du skrev inn. Fra
søkeresultatet kan du høyreklikke på treffene og velge om du vil:





Sette pasient på en time
Lage en oppføring i huskekartotek, f.eks. om du får hjelp av andre på kontoret til å kontakte pasienten
Sende pasientvarsel som eKontakt eller SMS
Osv.

La pasient bestille time selv
I samarbeid med NHN jobber vi for å få på plass timebestilling til vaksinasjon via Helsenorge. Pasient vil da
kunne logge på helsenorge.no, og velge tidspunkt som passer for vaksinasjon. Dette vil komme i versjon 132,
som vi forventer å lansere i starten av mars. Mer informasjon om denne løsningen vil komme senere.

