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1 Vaksineregistrering

Når vi befinner oss i Startmeny, trykk Ctrl+V for å gå til vaksinemodulen. Avhengig av
systeminnstillinger og brukerinnstillinger kan andre funksjoner være tilgjengelige i vaksinemenyen. Ved
å holde musepekeren over en knapp vil du se en kort hjelpetekst som beskriver funksjonen. Du kan
aktivere de forskjellige funksjonene ved å trykke Alt+bokstav eller Ctrl+bokstav, f.eks. ”Ctrl+U” for å
skrive ut valgt vaksinasjonskort.

1.1 SYSVAK-Programbrytere

For å aktivere sending av vaksiner til SYSVAK går vi inn på O (opsjoner), deretter P (Programbrytere),
velger vaksinasjon i listen til venstre og deretter 
trykker inn 'Vis SYSVAK respons' - bryteren for å aktivere den (skal være grønn).

1.2 SYSVAK-Sende alle usendte

For å sende alle usendte vaksineregistreringer til SYSVAK går vi til Opsjoner og trykker Ctrl+Y (Sende
vaksinebatch til SYSVAK).

Får at vaksineregistreringen skal kunne sendes til SYSVAK må pasienten ha registrert fullstendig ID i
kartoteket (alle 11 siffer).
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Hvis det er noen pasienter som mangler ID får vi opp følgende vindu med liste over pasienter idet vi
prøver å sende til SYSVAK

Ved å markere linjen med pasientnavnet og trykke på Alt+R (ID) kan vi registrere inn manglende
informasjon for å få sendt registreringen til SYSVAK.

Her må vi velge hvilke informasjon som skal legges inn på pasienten. Ved å velge 'Annen
identifikasjonsdokumentasjon' (se bilde ovenfor) og trykke
Enter får vi opp følgende vindu :
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.

Her velger vi utifra listen og trykker Enter igjen, følgende vindu kommer opp :

.

Her taster vi inn ID nummeret til dokumenttypen vi valgte på forhånd og trykker Enter.

Hvis vi velger å registrere 'Omsorgsperson med identifikasjon' på pasienten 

kommer vi inn i følgende vindu der vi kan registrere omsorgspersonen / institusjonen på pasienten (se 
Registrere pleie- og omsorgsenhet) :
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.

Siste valget var 'Personnummer' 

 velger vi denne kommer vi inn i følgende vindu der vi kan registrere personnummeret på pasienten.
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Når vi har lagt inn manglende info på alle de pasientene der det manglet, kan vi sende disse
vaksineregistreringene ved å trykke Ctrl+Y fra Opsjoner på nytt.

1.3 SYSVAK-Søke etter vaksinand (opsjoner)

Vi kan søke etter vaksinander som er registrert hos FHI fra Opsjoner ved å trykke på Alt+Y (Søke etter
vaksinanden hos FHI).
Følgende vindu kommer opp der vi kan fylle inn forskjellige kriterier for søket.
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Når kriteriene er fyllt inn trykker vi Ctrl+S for å starte søket.
Det kommer opp en liste med alle pasienter som er innenfor kriteriene vi har lagt inn.
OBS!!! Dette kan ta lang tid.

1.4 Oversikt vaksinemeny

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+N
Alt+E

Registrere ny vaksine
Endre tidligere gitt vaksine

Alt+? Vise kun vaksineregistreringer av valgt vaksine
Ctrl+Del Slette vaksineregistrering
Ctrl+U Utskrift av vaksinasjonskort
Ctrl+S
Ctrl+Y
Ctrl+R
Alt+Y
Takst
Batch
Respons
Sysvak

Send til SYSVAK
Vis resultat fra søk
Reserver / opphev reservering mot innsending til SYSVAK
Søke etter vaksinand hos FHI
Behold tidligere takst
Behold tidligere batch.nr
Respond - vis respons fra SYSVAK
Send automatisk til Sysvak

1.5 Registerer ny vaksine

Når vi skal registrere en ny vaksine, trykk Alt+N. Vi får nå opp listen over alle vaksiner som kan gis.
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Vi søker etter ønsket vaksine ved hjelp av tastaturet eller ved å bla oss nedover i listen. Når riktig
vaksine er funnet trykker vi Enter.

Vi kan nå legge inn batch-nummer(hvis det ikke er registrert), eventuelt endre volum, legge til takster
og kommentarer til journal.
Vi kan også allerede her reservere oss mot innsending til SYSVAK.
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Vi trykker deretter Enter..

Vi velger vaksinasjonsdato og trykker Enter. 
Dersom man velger å sette datoen bak i tid må man begrunne dette.
Følgende valg er tilgjengelig:

.

Vi ser nå at vaksinen er registrert i oversikten.
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Vaksiner som blir gitt vil bli dokumentert i journalen med vaksine informasjon og eventuell kommentar.

1.6 SYSVAK-Sende ny vaksine

Når vi har registrert ny vaksine på pasienten kan vi sende den ved å markere vaksinen å trykke Ctrl+S.
Mangler pasienten fullstendig ID (alle 11 siffer i personnummeret) kommer det opp følgende vindu der
vi må registrere 
manglende informasjon (se Sende alle usendte) :
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Når vi har registrert nødvendig info for sending og trykket Enter dukker opp en liten konvolutt foran
vaksine registereringen som forteller oss
om statusen på sendingen.
Statusen kan leses i tekstfeltet nederst når 'Resp' bryteren er aktivert (grønn).

Det er 3 forskjellige fargekoder på konvoluttene, det er gult når man sender den, grønn når sendingen
har gått i orden og rødt hvis den har feilet.
Forklaringen på sendingen kan leses av i tekstfeltet nederst (se 2 eksempler under).
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.

1.7 Endre valgt vaksine

Hvis vi ønsker å endre en tidligere gitt vaksine, må vi først markere vaksinene som skal endres og
deretter trykke Alt+E. Vi får nå opp menyen som gjør at vi kan endre batch-nummer, volum, takst og
kommentar. 
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Skal ingen endringer gjøres eller vi skal registrere endrede verdier, trykker vi Enter. Vi får deretter opp
kalenderen for å eventuelt endre dato for når vaksinen ble gitt.

Vi trykker Enter for å registrere endret dato for når vaksinen ble tatt og vi ser nå i oversikten at
registreringen er endret.
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Etter endringen er gjort vil dette vises i oversikten. 
NB!!! Det er kun dagens registreringer som kan endres.

1.8 SYSVAK-Vise valgt vaksine

For å se på alle registreringer av en valgt vaksine, markerer vi vaksinen i oversikten og trykker Alt+?.
Da forsvinner alle andre og det vises kun registreringer av valgt vaksine.

1.9 SYSVAK-Søke etter vaksinand

Hvis pasienten mangler info i personalia kan vi forsøke å hente pasientinformasjon hos FHI.
Dette virker kun hvis pasienten er registrert hos FHI.
Dette gjør vi ved å trykke Alt+Y.
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Eksisterende pasientpersonalia blir automatisk overført til søkevinduet.
Ved å trykke Ctrl+S kan vi overføre manglende info automatisk til pasientens personalia i System X,
dersom pasienten er registrert hos FHI.
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