Vejledning til indberetning af rituelle omskæringer via SEI
Denne vejledning beskriver arbejdsgangen for det særlige skema for rituelle omskæringer til indberettere,
der ikke indberetter via Minipas (praktiserende speciallæger og private sygehuse).
For vejledning i indberetning via Minipas se:
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/minipas
For vejledning i generel adgang og anvendelse af SEI se:
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-sei

Skema for indberetning af rituelle omskæringer:
Selve skemaet er udformet som alle andre SEI skemaer og indberetning foregår ligeledes som beskrevet i
den generelle information om SEI-systemet.
Figur 1: SEI skema for indberetning af rituelle omskæringer

I Feltet ”Ansvarlig læges autorisationsid” udfyldes autorisationsid på den læge der selv udfører
omskæringen eller er ansvarlig for, at denne sker klinisk forsvarligt.

Der kan i denne forbindelse laves et opslag i autorisationsregisteret, såfremt man ikke har sit
autorisationsid umiddelbart tilgængeligt.
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I feltet ”CPR-nummer på omskårne” noteres CPR-nummeret på den person der omskæres

I feltet ”Dato for indgreb” noteres den dato, hvor indgrebet er udført.

I boksen ”Udført af læge” sættes markøren i det gældende felt, dvs. om lægen selv har udført
omskæringen, eller om lægen har overværet proceduren og dermed garanteret for at dette er sket klinisk
forsvarligt.

Når disse informationer er udfyldt lægges skemaet i udbakken ved at trykke på knappen

.

Samtidig valideres skemaet og eventuelle mangler eller fejl i indtastningen vil blive vist for brugeren.

Er skemaet fejlfrit, vil det blive placeret i udbakken, hvorfra det kan sendes med knappen:
Man kan vælge at sende hvert enkelt skema enkeltvis eller sende alle skemaerne i udbakken på en gang.

Når man har indberette et skema vil det være synligt for brugeren i bakken ”Sendte skemaer”.

Har man brug for at rette et skema, åbnes skemaet fra ”Sendte skemaer” – revideres og indberettes igen.
Såfremt man vil annullere en indberetning markeres det pågældende skema i ”Sendte skemaer” og man
vælger funktionen ”annuller skema”

Skemaet vil nu blive annulleret på serveren.
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