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Flexlink registrering af patienter til ABL – 1. Automatic 
 

Aalborg Universitetshospital – AAUH alle matrikler 

 

 

Fremgangsmåde 

Åben Flexlink 

Direkte link Flexlink AAUH 

 

 

Eller Flexlink åbnes gennem Clinical Suite – Moduler – Andre systemer.  

 

Ikonet kan også tilføjes på IT-Support. 

 

Brugeradgang til programmet sker i samarbejde med Klinisk Biokemi. Adgang til Flexlink etableres efter undervisning, og er allerede etableret for ABL bru-

gere fra alle matrikler i Region Nordjylland. 

 

Benyt en af følgende typer sprøjte til registrering, prøvetagning og analyse på ABL 

Arterielle selvfyldende sprøjter 

• 956-612 23Gx16mm safePICO-NSD t/ventepos.u/latex 

• 956-615 23Gx16mm safePICO+NSD t/ventepos.u/latex (ILS520150)  

• 956-616 23Gx25mm safePICO+NSD t/ventepos.u/latex (ILS 258477) 

• 956-610 u/kanyle safePICO t/venteposit. u/latex (ILS 258476) 

 

Venøst udtræk 

• 956-622 u/kanyle Safe PICO Aspirator Latexfri (ILS 526531) 

 

  

http://srvaqure01/flxaal.html
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Scan følgende oplysninger i nævnte rækkefølge – hvis scanneren ikke skifter felt mellem scanningerne benyttes ”Enter” efter hver scanning. 

 

1.   
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2.   
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3. Efter endt indscanning af sprøjten udfyldes oplysninger om: 

 

  



 

Bilag til Flexlink registrering af patienter til ABL – 1. Automatic     Side 5 af 7 

4.   
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Placer sprøjten i FLEX-Q på ABL 
 

Denne procedure kan gennemføres uden certifikat til ABL800 

 

 

Vær opmærksom på, at der findes analysesvar, der ikke er synlige i svarbilledet – 

disse kan ses ved at ”pile ned” i svarbilledet. 

• Sprøjten placeres i et ledigt slot med filteret først, og vippes ned i 

liggende position. 

• Kontroller at stregkoden læses på ABL, og at lyset ved køen skif-

ter fra Grøn til Orange. 

• Hvis ABL beder dig fjerne sprøjten, skal du vente 30 sekunder før 

du genplacerer den i køen. 

• Sprøjter der ligger køen, med afgivet svar kan fjernes, og kasse-

res. 

• Analyseresultater vil sendes fra ABL til den ventende Flexlink 

skærm, og til Labka/Clinical. 
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Problemer med Flexlink eller scannere 
 

1. Flexlink kan ikke fremsøges 

Har du ikke eget link til Flexlink, kan programmet åbnes direkte fra Cli-

nical. 

Se figur 1.1 – Fremsøg Flexlink fra Clinical 

 

 

Figur 1.1 Fremsøg Flexlink fra Clinical 

2. Flexlinkregistrering kan ikke gennemføres 

Flexlink har en integration med PAS 

Dette betyder at patientens navne og tilhørsforhold trækkes herfra, 

men også at Flexlinkregistreringer ikke kan gennemføres når/hvis PAS 

er ude af drift. 

 

3. Min brugeradgang til Flexlink virker ikke 

• Brugeradgangen er styret fra KBA, og etableres efter afholdt under-

visning, til det bruger-ID der fremgår af Kursusportalen. Dette vil 

fremgå af det udleverede/tilsendte kompetenceskema. 

• Får du tildelt et nyt/andet bruger-ID, opdateres dette ikke med 

Flexlink rettigheder.  

• Kontakt ABLbruger@rn.dk, hvis du skifter ID. 

 

4. Stregkode er slidt – eller jeg har slet ikke nogen 

ID-kort produceres med dit ID som en stregkode på bagsiden.  

Bestil et nyt kort, eller få stregkoden tilføjet på dit nuværende. 

 

5. Scanner virker ikke – Scanner med ”tråd” 

Kontroller at scannerens USB er placeret i den benyttede PC. 

Hvis ikke, så tilslut scanneren. 

 

 

6. Scanner virker ikke – Trådløs scanner 

Kontroller at opladeres USB er placeret i den benyttede PC, hvis ikke, 

så tilslut USB fra opladerens USB. 

Kontroller at scanneren er tændt, hvis ikke, så hold scannerknappen 

inde til den tænder 

 

 

mailto:ABLbruger@rn.dk

