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Indberetning
Indberetning af implantater vil altid være betinget af en operation. I forvejen er operationen registreret i
MiniPas (se figuren på sidste side i dette dokument). Man kan indberette enten ved manuel indtastning i
felterne nederst i MiniPas-skemaet eller ved brug af stregkodeskanner.

Brugervejledning til skanner:
Scannerens basestation har to stik. Det ene stik er til strøm og indsættes i en strømforsyning. Det andet stik
er et USB-kabel som sættes i computerens USB-port. Scanneren skal oplades på forhånd og er fuldt opladt
når lyset i toppen er grønt. Denne vil lyse rødt under opladning.
For at teste om scanneren virker, kan du fx åbne et tekstdokument på din pc, lade dette dokument være
aktivt og samtidigt forsøge på at scanne en tilfældig stregkode. Såfremt data fra stregkoden fremkommer i
dokumentet, virker scanneren som den skal.
Oplysninger om implantater, der skal registreres i implantatregisteret, fremgår af produktinformationerne
på emballagen i form af en unik stregkode eller QR-kode. Der er udviklet en scanningsfunktion for den mest
anvendte stregkodestandard, kaldet GS1. Felterne produkt-/varenummer, Batch-/lot-nummer,
Serienummer, Udløbsdato og Produktionsdato indlæses automatisk.
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Sådan indberetter du:
Data fra scanningen af implantaternes produktinformationer kan nu indsættes i skemaet med de 8
kolonner:
Det aktuelle skema for implantater i Minipas:

Indlæsning ved brug af scanner:
Tryk på feltet ”Scan stregkode”
hvorefter en ny boks kommer frem.
Scan stregkoden og tryk ’OK’, tjek at
stregkoden er indlæst korrekt i
skemaet.

Manuel indtastning:
Tryk på feltet ”Tilføj implantat”, hvorefter
en hvid linje fremkommer i skemaet med et
foranstillet nummer.
Indtast manuelt implantatets oplysninger.

SEI-systemet foretager en gennemgående logisk validering inden data kan afsendes til
Sundhedsdatastyrelsen.
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Minipas skemaet for indberetning af operationer, samt markering af hvor der tilføjes operationer og
implantater (se evt. også MiniPas vejledning vedr. operationer):
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