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1 Formål
Fra og med afprøvningsstart skal der monitoreres på hvilken læge, som ser patienten ved
”kliniske vurdering” samt ved ”plan”.
Nærværende løsningsbeskrivelse beskriver de praktiske forberedelser, som er nødvendige
for at opnå adgang til disse data.

2 Definition af speciallæge
Med akutpakkerne beskrives forventningen om, at patienterne vurderes af en speciallæge
indenfor ½ time (klinisk vurdering), og at patienterne skal være udredt/have en
behandlingsstyrende diagnose/plan maksimalt 4 timer efter ankomsten til FAM, hvilket
ligeledes involverer en speciallæge.
Ved speciallæge forstås herunder en læge med speciallægeanerkendelse eller en læge i
hoveduddannelsesforløb (H5)1.

3 Datamæssig håndtering af special- og ikke-speciallæger
Fra og med afprøvningsstart skal der monitoreres på hvilken læge, som ser patienten ved
”kliniske vurdering” samt ved ”plan”.
Registreringspraksis vedr. denne arbejdsgang er beskrevet i notat vedr. ”Standardisering af
Cetrea Emergency 3.11 White Coat”.
For at blive i stand til at monitorere på, om patienten er tilset af en speciallæge eller ikkespeciallæge, er det nødvendigt, at speciallægerne datamæssigt bliver adskilt fra ikkespeciallæger.
Dette muliggøres ved at tilknytte professionen:
1. ”speciallæge” eller

1 Hvis speciallægen er optaget af uopsætteligt arbejde vil det være tilstedeværende bagvagt med højeste lægelige charge, der varetager de
opgaver, der er tiltænkt speciallægen.

2. ”læge” (for ikke-speciallæger) jf. afsnit 2
til de læger, som arbejder i FAM, når disse oprettes i personalekomponenten i Cetrea.
Når lægerne er oprettet med én af ovenstående professioner i Cetrea, og når arbejdsgangen
på tavlerne omkring ”klinisk vurdering” og ”plan” herefter udføres, vil der automatisk blive
opsamlet data på, om den udførende læge er speciallæge eller ikke-speciallæge.

4 Praktiske forberedelser
4.1 Cetreas opgave
Cetrea opretter professionen ”speciallæge” og ”læge” i produktionen og sikrer de korrekte
visninger på klienten.
Det aftales med den enkelte afdeling, hvornår denne ændring foretages.

4.2 FAM’ernes opgave
FAM gennemgår deres lægefaglige personale og tilføjer profession på alle læger, så de
fremadrettet står anført med professionen ”speciallæge” eller ”læge”.
Fremadrettet, når nyt lægepersonale oprettes i Cetreas personalekomponent, oprettes dette
med professionen ”speciallæge” eller ”læge”.
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