Hvordan fungerer arbeidslistene?
Covid-19 Indeksregistrering og oppfølging.
Arbeidsliste: Indeksoppfølging i dag
Alle som har en registrert profil, men ikke har en samtaledato på helsestatus ligger på
indeksoppfølging i dag.
De ligger også her hvis indekstilfellet har en planlagt helsestatus i dag eller planlagt
helsestatus som er forfalt (dato har passert).

Eller planlagt:

Arbeidsliste: Alle under oppfølging
Så fort det er registrert en samtaledato under steget helsestatus hopper indekstilfellet over
til alle under oppfølging. Det er enten om samtaledato er satt til inneværende dag,
fremtiden eller en dato som har passert. Det må være registrert en helsestatus for at de skal
ligge under denne listen. Da setter man ofte en siste dag i isolasjon også. Da kan man fullføre
den første helsestatusen og så planlegge en ny helsestatus til samme dag som siste dag i
isolasjon, slik at indeksen havner under oppfølging i dag, når dato for planlagt helsestatus er
der.
Slik vet man hvem som skal følges opp i dag, og hvem som fortsatt er i isolasjon.

Planlegg en helsestatus på samme dag som siste dag i isolasjon

Arbeidsliste Avsluttede oppfølginger
Dette er indekser som er ferdig med oppfølging og som er friskmeldt eller døde.
De som har status Fullført, havner under avsluttede oppfølginger
Det krever at det er fullført knappen som er vist i bildet under som er trykket på

Covid-19 Nærkontaktregistrering og oppfølging
Arbeidsliste: Kontaktoppfølging i dag
Alle som ikke har fått oppfølging i steget oppfølging ligger under denne listen. Det vil si at
ingen felter i følgende steg er fyllt ut:

Også de som har en planlagt helsestatus eller planlagt oppfølging inneværende dag ligger
under denne listen. Hvis kontakten er under oppfølging og i karantene fremover, så må man
fullføre steget oppfølging når man har lagt inn siste dag i karantene og/eller oppfølging.
Da hopper kontakten over til listen alle under oppfølging.
Når kontakten skal følges opp igjen eller har siste dato i karantene, kan man gå til steget
helsestatus og planlegge en helsestatus samme dato for siste dag i karantene/oppfølging.
Eller du kan planlegge en ny oppfølging om du vil det.

Arbeidsliste: Alle under oppfølging
Her ligger alle med en fullført oppfølging

Og en planlagt helsestatus i fremtiden:

Eller eventuelt planlagt oppfølging.

Når dagen for planlagt helsestatus/oppfølging har kommet eller passert hopper kontakten
tilbake i listen for kontaktoppfølging i dag.
Slik kan man lettere holde oversikt over hvem som skal følges opp inneværende dag.

Arbeidsliste: Avsluttede oppfølginger
Dette er kontakter som er ferdig med oppfølging og som er friskmeldt.
De som har status Fullført, havner under avsluttede oppfølginger
Det krever at det er fullført knappen som er vist i bildet under som er trykket på

