Anvendelse af opgavelisten for lægesekretær i ambulatorier
Opgavelisten er en tjekliste, hvor manglende godkendelse af prøvesvar ses.
Lægesekretærens opgave vil være en slags ”bagstopper”, der dagligt, sidst på dagen, tjekker, om der ligger svar af ældre dato, der ikke er set (ved sygdom eller
andet fravær). Er der svar, der ikke er set, skal lægesekretæren meddele dette til
den daglige leder, som sikrer at svaret ses af en læge.
Det er kun læger, der må markere prøvesvar som set.
Opgavelisten tilgås ved at trykke på ikonet ”Opgaver” i Clinical Suite.

Når opgavelisten åbnes vises som standard prøvesvar på den valgte patient.
Skift visning til ”Tildelt enhed” for at få en samlet oversigt over prøvesvar i ambulatoriet. Prøvesvar vises på det enkelte ambulatorium (f.eks. Alb Opsøg Psykose).
Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på at vælge det rigtige ambulatorium.
Har man patientkontakt i flere ambulatorier kan man med fordel oprette dem som
favoritter i opgavelisten (se vejledning til at oprette favoritter nederst i dokumentet).

For at markere et prøvesvar som set, dobbeltklikker man på svaret og markerer det
som set nederst til højre (dette gøres kun af læger).
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Oprettelse af favoritter i opgavelisten
Hvis man skal se prøvesvar på flere ambulatorier, anbefales der, at man opretter
favoritsøgninger.
Tryk på ”luppen” for at fremsøge det relevante ambulatorium (på 8 cifre).

Under ”kode eller mnemokode” skriver man 8026, trykker på søg og vælger det rigtige ambulatorium fra listen (f.eks. Alb Opsøg Psykose).

Den valgte liste kan gemmes som en favorit ved at trykke på den gule stjerne.

Giv listen et navn og tryk på ”tilføj”

Gentag processen for de aktuelle ambulatorier.
Når man efterfølgende benytter opgavelisten skal man være opmærksom på, hvilken favorit man har valgt.

Der er mulighed for på opgavelisten at registrere detaljer om eventuelt team eller
navngiven behandler. Eksempelvis hvis et ambulatorium er opdelt i flere teams kan
man registrere, hvilket team patienten tilhører. Registrering af team eller navngiven behandler vil blive en opgave for lægesekretæren
Er der problemer med at oprette favoritter, kan psykiatriens IT-team kontaktes pr.
mail: psyk.it-team@rn.dk eller regionens IT-afdelingen: itsupport@rn.dk.

