Informasjon om Smittevernoversikten i Forum Web
Fürst har utviklet et rekvireringsverktøy som fungerer i nettleser, det heter
Forum Web.
I Forum Web har vi laget en egen Smittevernoversikt som kan tildeles
diverse smitteteam rundt omkring. I denne oversikten vil dere få opp
positive og usikre svar på pasienter som tilhører deres kommune og har
fått sin prøve analysert hos Fürst.
Etter å ha fått tilgang og man har logget seg inn vil man se «Smittevern» i
venstre meny:
Klikker man på denne vil det komme opp en liste over alle positive/usikre
svar.
Vi innhenter og lærer opp rekvirenter til å påføre hva pasientens adresse
er når prøvesvar foreligger. I tillegg har vi systemer som klarer å fange opp
utenlandske telefonnumre. Disse numrene vil dere se i personaliafeltet til
pasienten.
Dere vil også kunne hente ut telefonnummer på norske pasienter fra
Kontaktregisteret. All denne informasjonen vil dere kunne se i
Smittevernoversikten når dere velger en pasient fra listen.
Dere vil i tillegg til dette få informasjon om følgende:
• Rekvirent og kontor
• Prøve tatt dato
• Kliniske opplysninger (her fylles ofte inn arbeidsgiver/avreiseland etc. av rekvirent)
• Kommentar fra Fürst
• Pasientens adresse
• Dersom rekvisisjonen er sendt til oss på papir kan dere hente opp denne ved å trykke på
binderssymbolet i personaliafeltet
• Hvis pasienten har sett prøvesvaret på furstpasient.no vises det under «Pasient sett svar»
Her er et skjermbilde av hvordan selve listen og personalia vises:
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Dere har mulighet til å kvittere ut en håndtert pasient – ved neste oppkall av listen vil ikke de
håndterte pasientene komme opp. Dersom man ønsker å få de opp igjen huker man vekk «Kun ikke
håndtert».
I tillegg til dette har vi et SMS-varslingssystem som fungerer slik at i tidsrommet 08-22 vil det gjøres
en sjekk hver time om det foreligger nye positive/usikre svar for deres kommune. Dersom det gjør
det, vil dere motta en SMS på dette.
Vi håper at dette kan være et nyttig verktøy for dere og dersom dere ønsker dette trenger vi
følgende info på de som skal ha tilgang:
• Navn
• HPR-nummer
• Telefonnummer for SMS-varsling
• Hvilken kommune dere ønsker tilgang til
Informasjonen sendes til marked_support@furst.no
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