6. januar 2021

Bemyndigelse af
medhjælp
Særudgave ved masseudstedelse til Covid-19 vaccinationer

1.

Bemyndigelse af medhjælp........................................................................................ 3

1.1
1.2
1.3

Opret bemyndigelser................................................................................................................... 3
Bemyndigelse til andre CVR-numre............................................................................................. 6
Begræns medhjælpens rettigheder: ............................................................................................ 6

2.

Oversigt over bemyndigede medhjælpere .................................................................. 7

2.1
2.2
2.3

Logoplysninger på medhjælpere: ................................................................................................ 7
Vedligeholdelse af bemyndigelser til FMK, TAS og DDV for medhjælpere .................................. 7
Forny eller slet bemyndigelse ...................................................................................................... 8

Bemyndigelse af medhjælp

2 / 10

1. Bemyndigelse af medhjælp
Autoriserede sundhedspersoner kan, ifølge vejledning nr. 115 af 11/12/2009 fra Sundhedsstyrelsen,
uddelegere forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed.
Medhjælperen oprettes på FMK-online under fanebladet ”Administrér medhjælpere”. Her kan man
tilføje nye bemyndigelser, se, forny og slette bemyndigelser for de personer der er bemyndiget af brugeren.
Denne særvejledning indeholder udelukkende beskrivelse af funktionalitet til bemyndigelse af mange
medhjælpere på en gang, primært justeret ifht. COVID-19 situationen, hvor mange skal bemyndiges
til at kunne registrere vaccinationer i DDV.

1.1

Opret bemyndigelser

Klik ”Vis bemyndigelser” for at oprette medhjælpere til at arbejde i DDV.

Klik på ”Opret mange bemyndigelser”

1.1.1

Medhjælp for læger
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1.1.2

Medhjælp for sygeplejersker

Udfyld rubrikkerne med
Vælg system DDV (Det danske vaccinationsregister)
Vælg gyldighed. Fra datoen foreslås som dags dato. Gyldig til foreslås af systemet til 2 år efter
dags dato. Dette bør dog overvejes ifht. den aktuelle opgave
CVR begrænsning er default valgt til. Det anbefales at bevare denne indstilling, se nedenfor
Vælg rettigheder som medhjælpen efterfølgende vil få tildelt. Der kan differentieres mellem de forskellige rettigheder. I den aktuelle situation med Covid-19 vaccinationer, er der ingen grund til at
fravælge rettigheder
Indtast nu CPR-numrene på de personer, der skal bemyndiges til at arbejde på vegne af dig
Klik på ”Opret”.
Se skærmbillede næste side.

Når du trykker Opret fremkommer dette billede
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Det anbefales at trykke Nej i dette billede, da tildelte rettigheder er fyldestgørende i forhold til Covid19 vaccinationer.
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1.2

Bemyndigelse til andre CVR-numre

Hvis medhjælpen skal have adgang til DDV for andre CVR-numre end det som er opgivet, skal man
fjerne fluebenet (se blå pil).

Hvis de personer, du bemyndiger har fået udstedt medarbejdercertifikater fra samme organisation som
dig, der bemyndiger skal fluebenet ikke fjernes.
Et eksempel kunne være en læge i en region, hvor lægens eget certifikat er udstedt i regionens CVRnummer. Vi forventer at samme region udsteder medarbejdercertifikater til de personer, der skal vaccinere.

1.3

Begræns medhjælpens rettigheder:

Bemyndigelsen har en gyldighed på 2 år, men kan afkortes til den forventede varighed for opgaven.
Medhjælpen vil få de rettigheder som er markeret med et flueben. Hvis man fjerner et flueben, fjernes
rettigheden for medhjælpen.
Det Danske Vaccinationsregister (DDV):
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2. Oversigt over bemyndigede medhjælpere
Se en samlet oversigt over de medhjælpere som er bemyndiget til at arbejde på vegne af brugeren:

Nederst i skærmbilledet kan brugeren se en samlet liste over de personer, vedkommende
har bemyndiget til kunne arbejde på vegne af brugeren.

2.1

Logoplysninger på medhjælpere:

Lægen kan følge medhjælpernes opslag på DDV ved at klikke på ”Medhjælpslog”.

Herefter vises en samlet oversigt over samtlige medhjælperes opslag på FMK.

2.2

Vedligeholdelse af bemyndigelser til FMK, TAS og DDV for
medhjælpere

Det er vigtigt at brugeren til enhver tid sikrer sig, at listen af bemyndigede medhjælpere er ajour. Når
en medhjælper ikke længere skal være bemyndiget af den pågældende person, f.eks. i forbindelse
med jobskifte eller lign., skal medhjælpen fjernes fra listen.
Medhjælpen vil derefter ikke kunne få adgang til DDV som bemyndiget medhjælp og derved ikke
længere kunne handle på vegne af den bemyndigende person.
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2.3
2.3.1

Forny eller slet bemyndigelse
Forny

Der vises en advarsel, hvis bemyndigelsen udløber inden for de næste 90 dage.
Det er muligt at få vist udløbne bemyndigelser

Bemyndigelse, der snart udløber, eller er udløbet, kan fornys med ”Forny” knap, som forlænger gyldigheden.
Klik på pilen til højre, dialogen udfoldes.

2.3.2

Slet bemyndigelse

Det foregår i samme menupunkt som selve tilføj medhjælperbemyndigelser. Klik på krydset til højre
for den medhjælp, som skal have fjernet sine rettigheder, som medhjælp for brugeren.
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Herefter skal lægen bekræfte at medhjælpen ikke længere skal være bemyndiget som lægens medhjælp.

2.3.4

Slet egen bemyndigelse

Er du bemyndiget som medhjælp kan du selv fjerne denne tildeling, hvis du ikke arbejder på vegne længere. Klik på bemyndigelse. Klik på fanebladet egen bemyndigelse. Klik på krydset til højre og ophæv
bemyndigelsen
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Herefter skal du bekræfte ophævelse af egen bemyndigelse.
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