Om rapporten Covid-19 risikopasienter
Med rapporten Covid-19 risikopasienter kan du hente ut en liste over personer som regnes som
risikopasienter når det gjelder covid-19-smitte. Rapporten skiller mellom personer med høy
risiko og personer med moderat risiko.
For at ingen i risikogruppene skal falle utenfor, har FHI spesifisert kriterier for rapporten som
favner nokså vidt. Den første rapporten vil derfor inneholde en del såkalt falske positive
oppføringer, det vil si personer som til tross for diagnosekoden likevel ikke hører til
risikogruppene. Disse kan man utelukke fra rapporten om man ønsker det, ved å registrere dem
i gruppen Covid-19 falsk positiv i den tilhørende journalen (Kartotek > Generell informasjon >
Grupper). Pasienter i denne gruppen vil ikke bli inkludert i rapporten med mindre man velger
alternativet Inkluder falsk positiv når rapporten skal opprettes. Se punkt 6 i Lage rapporten
Covid-19 risikopasienter.
På den andre siden vil det finnes risikopasienter som ikke har noen av de aktuelle diagnosene, for
eksempel pasienter med bmi over 35. Disse må dere registrere i en egen gruppe som heter Covid19 risiko, og så inkludere gruppen i rapporten som skal lages. Se avsnittet Registrere og inkludere
risikopasienter i rapporten nedenfor.
Alle pasienter over 65 år blir automatisk prioritert på grunn av alder, og de vil dermed ikke bli
falsk positive.
• MERK •
Særlig disse diagnosekodene kan ha falske positive og bør kontrolleres spesielt: T99 og S77.

Lage rapporten Covid-19 risikopasienter
1. Velg Rapporter i startpanelet
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2. Velg rapporten Covid-19 risikopasienter under Velg rapport

3. Velg din egen signatur under Ansvarlig signatur
Her er det viktig å velge signaturen til en fastlege. Med alternativet «Alle» ville det blir laget en
rapport over samtlige pasienter på anlegget, og det ville ikke være hensiktsmessig.

4. Velg vaksinasjonsstatus
Velg ønsket alternativ under Antall doser. I den første rapporten er det mest aktuelt å hente ut
dem som ikke har fått vaksine ennå, og da velger du <2. Alle som har fått én dose, kan hentes ut
med alternativet 1.
5. Inkluder kontorets egen risikogruppe i rapporten
I gruppen Covid-19 risiko skal kontoret ha registrert sin egen gruppe med risikopasienter, som
inneholder pasienter som ikke har noen av de FHI-definerte diagnosene, men som likevel hører
til risikogruppene. Se avsnittet Registrere og inkludere risikopasienter i rapporten nedenfor.
Merk navnet på gruppen – Covid-19-risiko – i boksen Inkluder gruppe i Høy risiko. Personene i
gruppen vil da bli inkludert i rapporten over risikopasienter.
• MERK •
Diagnosekode A87, A89 og N94 blir ikke tatt med i rapporten fordi de inneholder svært mange
falske positive. Vi ber dere derfor være spesielt oppmerksom på pasienter med disse kodene.
Pasienter med A87 (graft versus host disease, GVHD), A89 (organtransplantat) og N94 (GuillainBarrés syndrom) må legges inn i gruppen Covid-19 risiko for å komme med i rapporten.
• MERK •
Hvis du etter å ha laget rapporten med denne gruppen inkludert, ønsker å lage rapporten på
nytt uten gruppen, må du først avslutte rapportmodulen og starte den på nytt.
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6. Velg om du vil ha med falske positive
Hak av for alternativet Inkluder falsk positiv dersom du vil ha med også de pasientene som er
lagt inn i gruppen Covid-19 falsk positiv.

7. Velg Oppdater rapport

8. Da skal rapporten være klar

Registrere pasienter i gruppen Covid-19 falsk positiv
I gruppen Covid-19 falsk positiv kan du samle de pasientene som på grunn av diagnosen har
kommet med på rapporten, men som ikke hører hjemme der.
Hvis du er usikker på hva som ligger i de ulike diagnosene for de falske positive, kan du slå opp
diagnosekoden på nettsiden https://finnkode.ehelse.no/#icpc/0/0/0/-1. Når du skriver inn
koden i søkefeltet til venstre, får du frem en side med informasjon om hoveddiagnosen og
tilhørende diagnoser.
Du kan også velge å beholde de falske positive i rapporten. De aktuelle pasientene vil da bli
merket med et kryss (X) i kolonnen FP helt til høyre på rapportsiden.
1. Åpne journalen for den aktuelle pasienten
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2. Velg Kartotek > Generell informasjon > fanen Grupper

3. Merk gruppenavnet Covid-19 falsk positiv, og klikk på venstrepilen
Pasienten er nå lagt inn i gruppen, og det ser du ved at gruppenavnet er ført opp på listen
«Personen er med i disse gruppene». Avslutt med Lukk.

Med mindre alternativet Inkluder falsk positiv er krysset av, blir disse pasientene nå utelatt fra
rapporten.

Skulle det være aktuelt å fjerne personer fra gruppen, bruker du omvendt fremgangsmåte: Merk
gruppenavnet, og klikk på høyrepilen.

Registrere og inkludere risikopasienter i rapporten
Pasienter som ikke har noen av de FHI-spesifiserte diagnosene, men som av ulike grunner likevel
blir regnet som risikopasienter, må legges i en egen gruppe. Denne gruppen heter Covid-19
risiko og vil gjelde for hele kontoret. Fremgangsmåten er den samme som for gruppen med
falske positiver.
1. Åpne journalen for den aktuelle pasienten
2. Velg Kartotek > Generell informasjon > fanen Grupper
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3. Legg pasienten inn i gruppen Covid-19 risiko

Merk navnet på gruppen, og klikk på venstrepilen (se bildet over). Gruppenavnet vil nå bli ført
opp i listen til venstre over grupper som pasienten er registrert i.
Skulle det være aktuelt å fjerne personen fra gruppen, bruker du omvendt fremgangsmåte:
Merk gruppenavnet, og klikk på høyrepilen.
4. Velg Lukk
Personen er nå registrert i gruppen Covid-19 risiko.
5. Inkluder gruppen i covid-19-rapporten
a) Lag rapporten som beskrevet over. I punkt 5 merker du navnet på gruppen, Covid-19 risiko.
Gruppenavnet må være merket for at gruppen skal bli tatt med i rapporten.

b) Velg knappen Oppdater rapport.
Nå skal rapporten ha med også de pasientene som dere selv har definert som risikopasienter.
• MERK •
Hvis du har inkludert gruppen i rapporten og deretter vil lage rapporten uten denne gruppen,
må du først avslutte rapportmodulen og starte den på nytt.

Side 5 av 6

Hente oppdatert vaksinestatus fra andre steder
I forberedelsene til vaksinering mot covid-19 trenger man informasjon om vaksiner som er satt
andre steder, for eksempel på sykehjem. Denne informasjonen kan hentes fra SYSVAK ved å
spørre etter vaksinestatus, og det kan gjøres samlet for alle risikopasientene per fastlege.
1. Åpne Systemvedlikehold (tannhjulsymbolet eller Ctrl + S)
2. Velg fanen Hent vaksiner
3. Velg ansvarlig signatur
For ikke å overbelaste SYSVAK anbefaler vi å kjøre spørringer for én fastlegesignatur om gangen,
i stedet for å velge Alle og dermed få en svært omfattende liste.
Rapporten skal hente alle risikopasienter, og det er derfor ikke nødvendig å oppgi opplysninger
om fødselsdato.
Alternativet Hent kun Covid-19 risikopersoner er forhåndsvalgt. Det betyr at alle personer som
FHI har definert som risikopasienter (de som hentes ut i rapporten Covid-19 risikopasienter), blir
inkludert i spørringen.

4. Ta med personer som legen selv har definert som risikopasienter, med gruppen
Covid-19 risiko
Åpne nedtrekklisten Gruppe, og velg Covid-19 risiko.
5. Velg knappen Hent utvalg
Velg knappen Hent utvalg. Listen over risikopasienter viser fødselsdato, navn og status.
6. Velg knappen Start henting av vaksiner fra SYSVAK
Når svaret fra SYSVAK kommer, blir pasientenes status oppdatert.
• MERK •
Du må sette av god tid når du skal hente vaksinestatus, for oppgaven kan ta lang tid. Infodoc
Plenario kan ikke brukes til andre oppgaver mens vaksinespørringene blir sendt.
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