Leiðbeiningar fyrir rafrænar beiðnir
Læknar og sjúkraþjálfarar á heilsugæslu geta nú sent beiðnir til sjúkraþjálfara beint úr Sögu kerfinu. Útgáfunúmer
Sögunnar þarf að lágmarki að vera 2021.1 Beiðni um sjúkraþjálfun eru þá sendar beint úr Sögunni í Heklugáttina.
Bein tenging er við Heklugáttina í gegnum Gagna og er það undir Beiðnir – umsóknir um viðbótarþjálfun
Ferð í Yfirlit sjúklings - Beiðnir – umsókn um viðbótarþjálfun

Í töflunni undir Beiðni í Sögu – sjáum við þær beiðnir sem læknir hefur sent úr Sögukerfinu í Heklugáttina fyrir
viðkomansi einstakling. Ef komið er með útprentaða beiðni sést hún ekki hér, heldur þarf að setja hana inn handvirkt
eins og áður.
Smellir svo á stækkunarglerið lengst til hægri og þá færðu upp þennan glugga.

Hér sérðu allar upplýsingar líkt og á útprentuðum beiðnum –> Smellir á SENDA TIL SÍ

Senda beiðni til SÍ
Velur tegunda af beiðni – sjálfvalið er almenn beiðni enn gæta þarf að velja Slys ef slysmál.

Ef þú vilt senda ICF kóða með getur þú gert það hér einnig – valkvæð skráning.

Þú færð staðfestingu á að beiðin sé komin til SÍ og þú getur byrjað að vinna í Gagna líkt og áður

Senda skýrslu sjúkraþjálfara rafrænt til tilvísandi
læknis / sjúkraþjálfara á heilsugæslu– tengt
rafrænni beiðni
Til þess að geta sent skýrslu sjúkraþjálfara rafrænt til tilvísandi aðila þarf beiðnin að hafa borist rafrænt í gegnum
Heklugáttina.

Gerir skýrslu alveg eins og áður. Ferð í Yfirlit Sjúklings – Útskrift eða Framgangur

Hér velur þú svo beiðnina sem um ræðir og þá kemur nafn læknis og heimilisfang upp í reitina fyrir neðan.
Smellir svo á VISTA
Og velur hvort þú vilt senda ítarlega skýrslu eða Stutta skýrslu . (Stutt skýrsla er oftast notuð við skýrslu til lækna).

Þá kemur upp ritill þar sem hægt að laga til texta sem settur var inn í skoðun í upphafi meðferðar og þann texta sem
settur var inn við útskrift og lagað til að vild.

OG smellir á Senda og vista

Viðtakandi skýrslunnar fær skilaboð inn í tilvísunargáttina í Sögu um að honum hafi borist bréf.

