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1. Introduktion 
I denne vejledning findes en gennemgang af funktionerne i Liva. 

Liva er et webside-baseret værktøj til overvågning af MRSA-forekomster i Region Syddanmark 

(RSD). Applikationen er udviklet på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle. 

Liva er tilgængeligt på websiden http://srvodewebinf01v/ for registrerede brugere. Det anbefales at 

anvende Internet Explorer samt en opløsning på 1680 * 1050. 

2. Formål 

Liva er blevet udviklet ud fra et ønske om en database, der kan rumme information om det stigende antal 

patienter og personale på sygehus og i samfund med påvist MRSA infektion eller MRSA bærerskab. 

De overordnede formål med et IT-system for MRSA-overvågning i Region Syddanmark er: 

1. At optimere kommunikation om MRSA patienter (smittede/bærere) mellem de regionale 

infektionshygiejniske enheder i RSD. 

2. At optimere behandling af og opfølgning på MRSA patienter (smittede/bærere). 

3. At sikre løbende registrering af data til MRSA årsrapport (lette opgørelse af årsrapport). 

3. Kontaktperson for Liva 

Louise Nielsen 

Informationsmedarbejder 

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle 

Telefon: 79 40 56 40 

E-mail: Louise.Nielsen4@rsyd.dk 

4. Brug af Liva 

Følg følgende link for at åbne Liva: http://srvodewebinf01v/. Brugeren logges automatisk ind på Liva, hvis 

brugeren har tilladelse. Tilladelse til MRSA-websiden kan fås ved at kontakte informationsmedarbejder 

Louise Nielsen. Ved kontakt oplyses navn samt brugernavn til regionens computere. Tilladelse kræver, at 

brugeren i forvejen er registreret bruger i Region Syddanmark (baseret på AD register). 

http://srvodewebinf01v/
mailto:Louise.Nielsen4@rsyd.dk
http://srvodewebinf01v/
http://www.kmavejle.dk/536-2/
http://www.kmavejle.dk/536-2/
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Når brugen er logget ind vil han/hun kunne se sit navn i øverste højre hjørne, og det logges hvad brugeren 

foretager sig på siden. Personer, der ikke er registreret som brugere i Liva, kan ikke bruge linket til Liva. 

Data, der vises og indtastes i Liva, er derfor beskyttet. 

For at oprette en skrivebordsgenvej til Liva placeres musen på det lille Liva ikon i adresselinjen i browseren, 

og ikonet trækkes ud på skrivebordet.  

De fleste menupunkter i Liva åbnes i samme fane, når der klikkes på dem. Såfremt man ønsker at bibeholde 

den fane, man har åben, kan CTRL holdes nede, før man trykker på menupunktet. Menupunktet åbnes nu i 

en ny fane. 

Liva indeholder fem moduler: Patientvisning (søgning på den enkelte MRSA-patient), Søgning af patienter 

(søgning på en gruppe af patienter, f.eks. på baggrund af prøvetype, SPA-type, periode, rekvirent m.fl.), 

Udbrud (oversigt over nuværende og overståede udbrud), Gruppe/familieoversigt og Rapporter 

(forskellige rapporter til udskrift).  

Alle fem moduler tilgås ved hjælp af menupunktet ”MRSA databasen”. 

 

Figur 1: MRSA værktøjer 

 

OBS: Menupunktet IHE_SLB er et lokalt menupunkt på SLB Vejle. Dette menupunkt kan derfor kun ses af 

brugere tilknyttet SLB Vejle.   

http://www.kmavejle.dk/gruppesoegning/
http://www.kmavejle.dk/udbrud/
http://www.kmavejle.dk/rapporter/
http://www.kmavejle.dk/rapporter/
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Menu050916.png
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5. Ikonoversigt 
Følgende ikoner forekommer i Liva: 

 Patienten er død. 

 Redigér den/det markerede prøve/referencestamme/forløb/behandling/familie/udbrud. Rediger        

Andre demografiske oplysninger. 

 Slet den markerede referencestamme/behandling/familie/udbrud. 

 Se udbrud, som forløbet er tilknyttet. 

 Tilknyt patienten til et udbrud / Opret et udbrud. 

 Opret en ny behandling. 

 Åben patientvisning for den markerede patient. 

 Opret en ny familie. 

 Få tabel i Excel. 

 Filtrér Gruppe/familieoversigten 

6. Patientvisning 

6.1 Patientvisning generelt 

Under ”Patientvisning” kan den enkelte MRSA-patient søges frem. ”Patientvisning” vælges under 

menupunktet ”MRSA databasen”. 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/07/Død_patient_ikon.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/07/Rediger.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/07/Dokument-med-kryds.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/07/Se_Udbrud_ikon.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/07/Tilknyt_udbrud_ikon.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/07/Opret_ny_behandling_ikon.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/07/Dokument.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/07/Opret-ny-familie.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/07/Excel.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/07/Filtreringsikon.png
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Figur 2: Patientvisning 

Der søges herefter på et CPR-nummer (med eller uden bindestreg) for en given MRSA-patient. 

Ved søgning på CPR-nummer tjekkes: 1) om CPR-nummeret er lovligt, 2) om CPR-nummeret eksisterer i 

CPR-registeret og 3) om personen har mindst en positiv MRSA-prøve i MADS. Hvis alle ovenstående punkter 

er overholdt, indlæses personen. Hvis personen ikke har nogen positive MRSA-prøver, spørger 

applikationen, om brugeren ønsker at oprette CPR-nummeret/personen i MRSA-databasen (også gældende 

for midlertidige erstatnings-CPR-numre – f.eks. for flygtninge). Det er altså kun personer med mindst én 

positiv MRSA-prøve, der automatisk indlæses i Liva. 

 

Figur 3: Patientvisning forside 

Efter en søgning på en patients CPR-nummer fremkommer en række faner: 1) Personoplysninger (CPR-

registeret), 2) Andre demografiske oplysninger, 3) Journalnotater, 4) Mikrobiologiske prøvedata, 5) Oversigt 

over prøveresultater, 6) Kliniske data (Forløb), 7) Behandling, 8) Udbrud og 9) Gruppetilhørsforhold. 

 

Figur 4: Harmonikaen 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Menu050916.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Patientvisning-16.03.17.png
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Den enkelte fane kan åbnes og lukkes med et klik med musen. 

Hvis der søges på et CPR-nummer, som tilhører en person, som ikke har nogen positive MRSA-prøver, vil 

man blive spurgt, om man ønsker at oprette personen alligevel. Personer, der er oprettet manuelt af 

brugeren, fordi de ikke har nogen positive MRSA-prøver, vil kun have tre faner i Liva, og eventuelle negative 

prøver, vil ikke blive vist1. 

OBS: Da MADS ikke opdaterer patientnavne på prøveniveau, mens Liva opdaterer patientnavne gennem 

CPR-registret, kan der ved navneskift på patienter opstå uoverensstemmelse mellem navne i Liva og i 

MADS. 

 

6.2 Personoplysninger (CPR-registeret) 

Under ”Personoplysninger (CPR-registeret)” ses patientens status, fødsels- og dødsdato, bopæl, egen læge, 

nærmeste pårørende m.fl. Disse oplysninger hentes automatisk fra CPR-registeret og kan derfor ikke 

redigeres. Da oplysningerne hentes automatisk hver gang patienten søges frem, er disse altid opdateret i 

henhold til CPR-registeret. 

 

Figur 5: Personoplysninger (CPR-registeret) 

Hvis patienten er død, vises et kryds over det lille ikon, der vises før patientens navn. 

Hvis musen placeres hen over ydernummeret på patientens egen læge, vises en fuld beskrivelse af lægen. 

Beskrivelsen af lægen kommer fra MADS, og det er derfor vigtigt, at rekvirentoplysningerne i MADS er 

opdaterede. Alternativt kan der klikkes på Google ikonet, hvorved lægen vises i en Google-søgning. 

 

                                                           
1
 En patients negative prøver bliver kun tilføjet til Liva, hvis patienten tilknyttes en familie. De negative prøver bliver 

ligeledes fjernet igen, hvis patienten slettes fra en familie.  

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Personoplysninger-01.05.17.png
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6.3 Andre demografiske oplysninger 

Under ”Andre demografiske oplysninger” ses yderligere oplysninger om patienten, herunder 

erhverv/beskæftigelse, bopælstype, telefonnummer, oprindelsesland, navn og adresse på arbejdsplads og 

alternativ familie/sekundær adresse. 

 

Figur 6: Andre demografiske oplysninger 

Oplysninger under ”Andre demografiske oplysninger” hentes ikke fra CPR-registeret og kan derfor efter 

behov redigeres af Liva-brugeren ved at klikke på blyant-ikonet øverst til højre. 

 

Figur 7: Rediger patient 

Erhverv og bopælstype er drop down menuer, som er baseret på lister, som Statens Serum Institut 

anvender. Såfremt en bruger ønsker at få tilføjet et erhverv eller en bopælstype til listen kontaktes Liva 

kontaktpersonen. Oprindelsesland er baseret på google-søgning, som igangsættes, når de første tre 

http://www.kmavejle.dk/536-2/
http://www.kmavejle.dk/536-2/
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Andre-demografiske-oplysninger-16.03.17.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Rediger-patient-16.03.17.png
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bogstaver er skrevet. Det er ikke påkrævet at udfylde nogen af felterne i "Andre demografiske oplysninger", 

men hvis patienten skal indgå i søgning på fx erhverv i ”Søgning af patienter”, kræver det, at patientens 

erhverv er udfyldt på denne side. 

 

6.4 Journalnotater 

Under ”Journalnotater” ses notater, som er skrevet i MADS af en læge, mikrobiolog eller bioanalytiker. 

Notaterne hentes automatisk fra MADS og kan ikke redigeres. Nye notater skrives i MADS, og disse bliver 

herefter automatisk indlæst til MRSA-databasen. 

 

Figur 8: Journalnotater 

Journalteksten kan vises i fuldt format i højre journalboks ved at markere notatet i venstre journalboks. 

 

NB: Alle notater indhentes fra MADS. Der sorteres altså ikke efter, om de omhandler MRSA. 

 

6.5 Mikrobiologiske prøvedata 

Under ”Mikrobiologiske prøvedata” ses data om patientens mikrobiologiske prøver, inkl. vurderinger og 

tolkninger af dyrkningsfund. Resultaterne hentes automatisk fra MADS. 

For at prøverne fremstår som MRSA-prøver med type og undertype i Liva, skal de oprettes med type og 

undertype i MADS. Dette gøres ved at søge prøven frem i MADS og trykke F12: 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Journalnotater-16.03.17.png
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Figur 9: MADS dyrkningsbilledet 

Der vælges "Fag og Serotyper" og trykkes F12: 

 

Figur 10: Fag og serotyper 

Under "Type", skrives type og undertype ind i hver sin linje. Inkluder bogstavangivelsen foran typen:  

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Mikrobiologiske-prøvedata-1-16.03.17.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Mikrobiologiske-prøvedata-2-16.03.17.png
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Figur 11: MRSA type og undertype 

Hvis der ikke er nogen type skrives ”UOPLYST” under CC.  

Opdateringer på prøver i MADS kan ses i Liva efter 10 minutter. Nye prøver i MADS vil først kunne ses i Liva 

den efterfølgende dag. 

NB: Forudsætningerne, for at man kan se MRSA-prøver og spa-typer i Liva, er: 

1) At tabellen p_miba_egenskaber i den lokale MADS er aktiveret vha. en algoritme, som automatisk 
registrerer nye positive MRSA-prøver (se særskilt afsnit om MADS-opsætningskrav) 

2) At prøven er markeret med et MRSA-stempel i MADS. 
3) At type registreres under CC (fx CC22), og eventuelle subtyper registreres under SPA (fx t022) i 

MADS for den pågældende MRSA-stamme (se ovenfor) 
 

Referencestamme 

Første gang, en MRSA-type ses hos en patient, oprettes en referencestamme. En positiv prøve kan gøres til 

en referancestamme ved at markere prøven og klikke på sol-ikonet  øverst til højre. En sådan markering 

tager brugeren direkte til fanen “Kliniske data (Forløb)”. Oprettelsen af referencestammer er 

grundlæggende for udarbejdelsen af forløb, udbrud og rapporter i Liva. 

http://www.kmavejle.dk/kliniske-data-forloeb/
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/MRSA_MADS3.png
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Figur 12: Mikrobiologiske prøvedata 

Prøvens art kan redigeres til henholdsvis ”klinisk prøve”, ”overvågningsprøve” eller ”uoplyst” ved at klikke 

på blyant-ikonet øverst til højre. En prøve angives som en klinisk prøve, hvis der ved undersøgelsen ikke var 

mistanke om, at patienten havde MRSA. En prøve angives som en overvågningsprøve, hvis der bevidst 

undersøges for MRSA, fordi der er mistanke om, at patienten er smittet, eller det skal undersøges, hvorvidt 

patienten fortsat er smittet. 

 

Figur 13: Rediger prøve 

Listen over mikrobiologiske data kan sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på 

overskrifterne i tabellen. 

De mikrobiologiske data (prøver og tolkninger) kan udskrives til en excel-fil ved at klikke på Excel-ikonet i 

venstre hjørne af visningsbilledet. 

 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Mikrobiologiske-prøvedata-3-16.03.17.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Mikrobiologiske-data_rediger-prøve.png
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VIGTIGT 

MRSA-brugeren skal også tjekke prøver fra MiBa, hvis patienten kommer uden for Region Syddanmark, 

da de ikke er registreret i Liva-databasen. 

6.6 Oversigt over prøveresultater 

Under ”Oversigt over prøveresultater” ses en oversigt over patientens mikrobiologiske prøver og deres 

resultater. Resultaterne hentes automatisk fra MADS og kan ikke redigeres. 

 

Figur 14: Oversigt over prøveresultater 

Alle positive prøver er markeret med et "P" og alle negative prøver er markeret med et "N". "*" ved siden 

af bogstavet angiver, at prøven er en klinisk prøve. Prøveresultaterne er placeret ud fra dato og 

lokalisation. Lokalisation bliver angivet ud fra MDS koden på prøven. Listen over prøveresultater kan 

sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på overskrifterne i tabellen. 

Oversigten kan downloades som Excel-dokument ved at klikke på Excel-ikonet. 

 

6.7 Kliniske data (Forløb) 

Under ”Kliniske data (Forløb)” ses data for det/de MRSA-forløb, som patienten har/har haft. Et forløb 

tilføjes automatisk til en prøve, som er udnævnt til referencestamme (se Mikrobiologiske prøvedata). 

  

6.7.1 Referencestammer 

De prøver, som brugeren har udnævnt som referencestammer, ses i venstre menuboks.   

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Oversigt-over-prøveresultater-16.03.17.png
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Figur 15: Referencestammer 

En referencestamme kan slettes ved at klikke på det lille dokument med et kryds. OBS - Vær opmærksom 

på, at forløbet, der hører til referencestammen, også bliver slettet. 

Ved at klikke på blyant-ikonet kan det redigeres, hvor prøven først blev isoleret. 

 

Figur 16: Rediger referencestamme 

Listen over referencestammer kan sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på 

overskrifterne i tabellen. 

  

6.7.2 Forløb 

Når en referencestamme udnævnes, oprettes der automatisk et tilhørende forløb. Ved at markere en 

referencestamme, kan det dertilhørende forløb ses. Et forløb oprettes automatisk, når en referencestamme 

udpeges. Forløbet udfyldes manuelt af brugeren ved at klikke på blyant-ikonet, hvorved 

redigeringsvinduet åbnes. 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Kliniske-data_refstamme.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Rediger-referencestamme.png
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Figur 17: Rediger forløb 

Startdato: Angiver startdatoen for forløbet 

Slutdato: Angiver slutdatoen for forløbet 

Næste aktion: Angiver datoen for den næste aktion i forløbet. Denne dato bliver koblet med 

"Opfølgningslisten" (under udvikling). 

Aktion: Angiver hvad der skal ske på datoen for "Næste aktion". 

Kontaktperson: Angiver den person, der er ansvarlig for forløbet. 

Dokumenteret MRSA-fri: Angiver datoen, hvor patienten er blevet MRSA-fri.  

Infektion/bærerskab: Angiver om patientens MRSA-status er forårsaget af infektion eller bærerskab. 

Status: Angiver patientens nuværende opholdssted. (indlagt/overflyttet/udskrevet/død) 

MRSA status: Angiver patientens MRSA status.  

Smittested: Angiver hvor i samfundet, patienten blev smittet.  

Smittevej: Angiver hvordan smitten opstod. Dette felt skal udfyldes, for at årsrapporten "Fordeling af 

smitteveje for typer og undertyper" kan dannes. 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Rediger_forløb_m_aktion.png


Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle 

26. februar 2018 

 

Side 17 af 49 
 

Erhvervet: Angiver hvor smitten er erhvervet. Listen i drop Down menuen er baseret på Statens Serum 

Instituts årlige oversigt. Denne information er med til at danne statistik til årsrapporter og bør derfor 

udfyldes.  

Alle felterne under “Kliniske data” fungerer som google-søgning, hvilket vil sige, at der blot skal skrives tre 

bogstaver før en søgning igangsættes. Google søgningen er baseret på ICD10 klassifikationen, som er en 

international statistisk klassifikation for alle sygdomme og relaterede sundhedsproblemer. Søgningen laves 

på den medicinske betegnelse - der skrives fx diabetes i stedet for sukkersyge. Når et element er valgt, 

tilføjes det til den aktive liste ved at klikke på pil ned. For at fjerne et element fra den aktive liste, markeres 

det, og der trykkes på pil op. 

For at se det udbrud, som forløbet tilhører, klikkes på det sorte udbrudsikonet i højre hjørne. 

 

Figur 18: Forløb 

Hvis der er en lille sol oven i udbrudsikonet, er patientforløbet ikke tilknyttet et udbrud. 

 

Figur 19: Foløb tilknyttet udbrud 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Forløb_tilknyttet-udbrud.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Forløb.png
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Patienten kan tilknyttes et udbrud ved at klikke på udbrudsikonet med solen. For at en patient kan tilføjes 

til et udbrud, skal datoen for forløbet ligge inden for rammerne af de datoer, der angiver udbruddet. Hvis 

prøven er angivet med en type og undertype, skal disse være identiske med dem, der er registreret på 

udbruddet. 

Når der klikkes på udbrudsikonet med solen, åbnes en boks, hvor listen over mulige udbrud vises. Markér 

det udbrud, som patienten skal tilføjes til, og tryk på "Tilknyt". For at fortryde, tryk "Annuller". 

 

Figur 20: Tilknyt patient til udbrud 

Hvis en person skal fjernes fra et udbrud, klikkes på det lille dokument med et kryds, som ses på forløbet. 

 

Figur 21: Fjern patient fra udbrud 

 

6.8 Behandling 

Under ”Behandling” ses de behandlinger, som patienten har modtaget på grund af sin status som MRSA-

positiv. 

 

Figur 22: Behandling 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Ny_tilknytning-til-udbrud.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Fjern-patient-fra-udbrud-23.03.17.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Behandling-21.03.17.png
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En ny behandling oprettes ved at klikke på solen. 

En allerede oprettet behandling kan redigeres ved at markere behandlingen og klikke på blyanten. 

 

Figur 23: Rediger behandling 

En behandling slettes ved at markere behandlingen og derefter klikke på krydset. 

Når der oprettes en ny behandling, gives der automatisk mulighed for at tilknytte supplerende systemisk 

antibiotika. 

 

Figur 24: Supplerende systemisk antibiotika 

Supplerende systemisk antibiotika kan, ligesom behandlinger, oprettes ved at klikke på solen. 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Rediger-behandling.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Supplerende-systemisk-antibiotika-29.03.17.png
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Figur 25: Opret supplerende systemisk antibiotika 

Orange felter skal udfyldes. 

Supplerende systematiske antibiotika slettes ved at markere behandlingen og klikke på krydset. 

Behandlingerne kan redigeres ved at klikke på blyanten. 

 

6.9 Udbrud 

Under fanen “Udbrud” kan de udbrud, som patienten indgår i, ses. 

 

Figur 26: Udbrud 

Ved at klikke på udbrudsikonet, åbnes et nyt vindue med en oversigt med detaljer om udbruddet samt 

en oversigt over de involverede patienter. 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Opret-supplerende-systemisk-antibiotika-29.03.17.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/05/Patientvisning-udbrud-16.03.17.png
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Figur 27: Udbrudsoversigt 

Læs mere om udbrudsoversigten her. 

En patient tilknyttes til og fjernes fra et udbrud under fanen “Kliniske data (Forløb)“. 

 

6.10 Gruppetilhørsforhold 

Under ”Gruppetilhørsforhold” kan patientens tilhørsforhold til andre MRSA-positive personer i 

husstanden eller institutioner ses/oprettes. Oplysningerne indtastes manuelt af LIVA-brugeren 

efter behov. 

 

Figur 28: Gruppetilhørsforhold 

Hvis patienten er tilknyttet familier/grupper, ses disse i boksen til venstre. Ved at markere en 

familie/gruppe ses dennes medlemmer i boksen til højre.  

Når en person skal tilknyttes til en familie/gruppe, kan der enten oprettes en ny familie eller søges efter en 

allerede oprettet familie mhp. at tilknytte personen til denne.  

OBS: alle knapper, som endnu ikke har en funktion for den pågældende patient (fx fordi der ikke er oprettet 

en familie) vil være utydelige og inaktive. 

http://www.kmavejle.dk/udbrud-2/
http://www.kmavejle.dk/kliniske-data-forloeb/
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/05/UdbrudOversigt050916.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Gruppetilhørsforhold-16.03.17.png
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 Opret en ny familie ved at klikke på "Opret ny" (den lille mand med solen). Feltet 'Navn' er 

obligatorisk, og skal dermed udfyldes, før der kan trykkes opret. LIVA foreslår automatisk et navn, 

ud fra efternavnet på den person, der er søgt frem i patientvisning. Det anbefales, at adresse og by 

også udfyldes, da det gør det muligt at søge familier frem i Gruppe/familieoversigten. 

  

 Knyt patient til en allerede oprettet familie/gruppe ved at klikke på "Søg". Ved at angive noget af 

beskrivelsen på familien/gruppen, vises alle oprettede familier, som indeholder søgeordet. Vælg 

den familie, som personen skal tilknyttes, og angiv en rolle i drop down menuen.  

  

 

For at redigere en familie, markeres familien, og der klikkes på dokumentet med en blyant. For at slette en 

familie klikkes på krydset. 

For at redigere medlemslisten, markeres det enkelte medlem, hvorefter denne enten kan slettes med 

krydset eller ændres rolle på med blyanten. 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Tilknyt-patient-til-gruppe_familie_opret-ny-23.03.17.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Tilknyt-patient-til-gruppe_familie_søg-23.03.17.png
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Via medlemslisten kan der desuden tilknyttes personer, som man ikke har søgt frem i patientvisning. For at 

tilknytte en person til familien klikkes på den lille mand med solen. Herefter kan CPR-nummeret på den 

person, der skal være med i familien/gruppen, indtastes.  

Hvis patienten ikke har nogen positiv MRSA-prøve og dermed ikke er oprettet i Liva, vil brugeren blive 

spurgt, om han/hun alligevel vil oprette personen. Hvis der trykkes "ja" til dette spørgsmål bliver personen 

oprettet i Liva, samt tilknyttet til den valgte familie. På denne måde kan ikke-positive personer tilknyttes til 

grupper/familier med positive personer.  

Personer uden positive MRSA-prøver kan også tilføjes til Liva gennem CPR-feltet i patientvisning, men hvis 

patienten har negative MRSA-prøver, som man ønsker at importere, skal personen tilføjes til en familie 

gennem fanen "Gruppetilhørsforhold". 

7. Søgning af patienter 

Under ”Søgning af patienter” kan der søges på grupper af patienter med enten et specifikt erhverv, 

prøvetype eller MRSA-type inden for en tidsperiode fra en bestemt rekvirent. ”Søgning af patienter” vælges 

under menupunktet ”MRSA databasen”. 

 

Figur 29: Søgning på patienter 

Kriterierne til søgningen indtastes i følgende skærmbillede: 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Menu050916.png
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Figur 30: Kriterier for søgning på patienter 

Erhverv: Søgning på erhverv. Søgningen er afhængig af, at brugerne konsekvent har indtastet patientens 

erhverv under "andre demografiske oplysninger". 

Prøvetype: Søgning på en bestemt prøvetype (klinisk prøve(infektion)/overvågningsprøve(bærerskab)). 

MRSA typer: Søgning på personer med en bestemt type (og eller undertype) MRSA. 

Periode: Søgning på en afgrænset periode. 

Infektionshygiejnisk Enhed/KMA: Søgning på en bestemt infektionshygiejnisk enhed/KMA. Brugerens egen 

enhed ar automatisk afkrydset. 

Rekvirent: Søgning på rekvirenter igangsættes, så snart der indtastes tre bogstaver. Søgningen kan 

afgrænses ved at afkrydse, at man kun vil se "sygehuse", "læger" eller "andre". Google-søgningen viser kun 

rekvirenter, der har mindst en patient med en MRSA-prøve (negativ eller positiv). For at vælge en rekvirent, 

markeres den i søgeresultaterne, og der trykkes herefter på dette lille grønne plus. Flere rekvirenter kan 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Gruppesøgning_kriterier.png
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vælges samtidig. For at fjerne en valgt rekvirent markeres rekvirenten, og der klikkes på det røde minus. 

Det er kun googlesøgningen på rekvirenter, der afgrænses ved at afkrydse i felterne. 

Hvis en praksis ikke kan søges frem i Google søgningen, skyldes det, at den pågældende praksis ikke har 

nogen prøver registreret ved SLB. 

Søgningen begyndes ved at trykke ”Start søgning” nederst til venstre. Søgningskriterierne kan nulstilles ved 

at trykke ”Reset” (OBS: Reset fjerner alle afkrydsninger ved ”Infektionshygiejnisk Enhed”). 

Resultatet af søgningen vises i to lister: De patienter, som passer på kriterierne (til venstre), og den 

markerede patients MRSA-prøver (til højre). Søgekriterierne kan redigeres ved at klikke på ”Ret 

søgekriterier” nederst til højre. 

 

Figur 31: Resultat af søgningen 

Hvis resultatet indbefatter så mange patienter, at de ikke kan vises på en side, kan der bladres mellem 

siderne ved hjælp af pilene.  

Oplysninger om den enkelte patient kan åbnes i en ny fane ved at markere en patient i listen til venstre og 

klikke på liste-ikonet øverst til højre. 

Søgningen af patienter kan sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på overskrifterne i 

tabellen. 

Søgningen kan printes ved at klikke på printerikonet i øverste venstre hjørne. 

Resultatet af søgningen på patienter kan downloades som en Excel-fil ved at klikke på Excel-ikonet.  

8. Udbrud 

”Udbrud” findes under menupunkterne ”værktøjer” og ”MRSA”: 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/SøgningAfPatienter050916.png
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Under ”Udbrud” ses en liste med nuværende og overståede MRSA-udbrud. 

 

Figur 32: Udbrud 

”Udbrud” vises i to lister. En beskrivelse af det enkelte udbrud (sted, beskrivelse, start- og slutdato, type og 

undertype) ses til venstre, og de involverede patienter ses til højre. 

Et nyt udbrud oprettes manuelt af MRSA-brugeren ved at klikke på udbruds-ikonet øverst i listen til 

højre. 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Menu050916.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/05/UdbrudOversigt050916.png
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Figur 33: Opret udbrud 

"Sted" er baseret på googlesøgning, og der skal vælges en af de rekvirenter, der fremkommer af 

googlesøgning - ellers giver LIVA en fejlmeddelse. Orange felter skal udfyldes. 

Udbruddet kan redigeres ved at klikke på blyant-ikonet i udbrudslisten. 

 

Figur 34: Rediger udbrud 

I redigeringsbilledet kan stedet for udbruddet ikke ændres. I tilfælde af, at stedet skal ændres, skal 

udbruddet slettes, og der må oprettes et nyt. 

En patients data kan åbnes ved at markere patienten i patientlisten og klikke på liste-ikonet. 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Opret-udbrud.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/RedigerUdbrud.png
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Listen over udbrud kan sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på overskrifterne i 

tabellen. 

Udbrudslisten kan printes ved at klikke på printerikonet i øverste højre hjørne. 

9. Gruppe/familieoversigt 
Under menupunktet "Gruppe/familieoversigt" ses de familier, der er oprettet i Liva. 

"Gruppe/familieoversigt" tilgås gennem menupunktet ”MRSA databasen”: 

 

Figur 35: Tilgang til Gruppe/familieoversigt 

Der kan nu klikkes på den enkelte familie for at se medlemmerne.  

 

Figur 36: Gruppe/Familieoversigt 

Når en person skal tilknyttes til en familie/gruppe, kan der enten oprettes en ny familie eller søges efter 

en allerede oprettet familie mhp. at tilknytte personen til denne. For at oprette/tilknytte en familie klikkes 

på den lille mand med solen. Der skal angives et navn på familien/gruppen og ydermere er der mulighed for 

at angive en adresse, en by og en beskrivelse: 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Menu050916.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/07/Gruppe_familieoversigt-21.03.17.png
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For at redigere en familie markeres familien, og der klikkes på dokumentet med en blyant. For at slette en 

familie klikkes på krydset. 

For at redigere medlemslisten, markeres det enkelte medlem, hvorefter denne enten kan slettes med 

krydset eller ændres rolle på med blyanten. 

Via medlemslisten kan der desuden tilknyttes personer, som man ikke har søgt frem i patientvisning. For at 

tilknytte en person til familien klikkes på den lille mand med solen. Herefter kan CPR-nummeret på den 

person, der skal være med i familien/gruppen, indtastes. 

Hvis patienten ikke har nogen positiv MRSA-prøve og dermed ikke er oprettet i Liva, vil brugeren blive 

spurgt, om han/hun alligevel vil oprette personen. Hvis der trykkes “ja” til dette spørgsmål bliver personen 

oprettet i Liva, samt tilknyttet til den valgte familie. På denne måde kan ikke-positive personer tilknyttes til 

grupper/familier med positive personer. 

Ved at trykke på den lille tragt, kan der filtreres i gruppe/familieoversigten på baggrund af navn, adresse, by 

eller beskrivelse: 

 

Et eller flere af filtreringsfelterne udfyldes, hvorefter der trykkes på "Filtrer". 

 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/07/Opret-gruppe_familie-21.03.17.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/07/Gruppe_familieoversigt-filtrering-21.03-17.png
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10. Rapporter 
”Rapporter” vælges under menupunktet ”MRSA databasen”: 

  

 

Figur 37: Rapporter 

 

Det er i Liva muligt at danne følgende rapporter: 

Årsrapport 

Prøverapport 

Opfølgningsliste (funktion kommer snart) 

 

Diagrammerne, der dannes i ”Rapporter”, kan kopieres til Word, Power Point mm. ved at højreklikke på 

diagrammet og trykke ”Gem billede som”.  

10.1 Årsrapport 

Under menupunktet "Årsrapport" kan hentes seks forskellige rapporter: 

http://www.kmavejle.dk/aarsrapport/
http://www.kmavejle.dk/proeverapport/
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Figur 38: Årsrapporter 

Den ønskede rapport vælges vha. drop down menuen.  

Alle årsrapporter er baseret på referenceprøver. Når der dannes en rapport for en bestemt periode, vil den 

kun indeholde referenceprøver, fra den pågældende periode.   

 

10.1.1 Førstegangs MRSA tilfælde 

Ved hjælp af funktionen "Førstegangs MRSA tilfælde" kan der dannes et diagram, der viser førstegangsfund 

på henholdsvis SLB, SHS, SVS og RSD. Under "Periode" vælges hvilket år, rapporten skal laves frem 

til. Rapporten laves altid fem år tilbage i tiden fra det årstal, der vælges. Rapporten kan laves tilbage til år 

2002. Det kan ved afkrydsning vælges, om man vil have vist samlet data for Region Syddanmark. Under 

"Farve palette" kan der ændres i farvesammensætningen på diagrammet.  

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Årsrapport_typer.png
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Figur 39: Filtrering til "Førstegangs MRSA tilfælde" 

For at få vist rapporten trykkes: "Vis Rapport" i nederste højre hjørne.    

 

Figur 40: Første gangs MRSA tilfælde 

Musen kan holdes hen over en søjle for at se præcis hvor mange førstegangsfund, der var i et bestemt år på 

et bestemt sygehus. 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Førstegangsmrsa011116.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Førstegangsmrsadiagram011116.png
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10.1.2 Hyppigste MRSA typer 

Ved hjælp af funktionen "Hyppigste MRSA typer" kan der dannes et diagram, der viser hyppigste 

MRSA typer på henholdsvis SLB, SHS, SVS og RSD. Under "Periode" kan der filtreres på datointerval eller 

årsbasis. Rapporten kan laves tilbage til år 2002. I denne rapport kan der desuden filtreres på, 

hvilken/hvilke Infektionshygiejnisk Enhed/KMA(er), man ønsker at se prøver fra. Under "Farve palette" kan 

der ændres i farvesammensætningen på diagrammet.  

 

Figur 41: Filtrering til "Hyppigste MRSA typer" 

For at få vist rapporten trykkes: "Vis Rapport" i nederste højre hjørne. 

Rapporten "Hyppigste MRSA typer" dannes som et cirkeldiagram.  

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/HyppigsteMRSAtyper.png
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Figur 42: Hyppigste MRSA typer 

OBS: Alle referencestammer indgår i dette diagram - uanset om de har angivet type eller ej. En 

referencestamme uden angivelse af type og undertype vil indgå under 'andre' i diagrammet og dermed 

blive talt sammen med de typer, der ikke udgør majoriteten. Registrering af typer og undertyper er 

forklaret under afsnittet Mikrobiologiske prøvedata. 

10.1.3 MRSA status ved førstegangsfund 

Ved hjælp af funktionen "MRSA status ved førstegangsfund" kan der dannes et diagram, der viser MRSA 

status ved førstegangsfund på henholdsvis SLB, SHS, SVS og RSD. Under "Periode" kan der filtreres på 

datointerval eller årsbasis. Rapporten kan laves tilbage til år 2002. I denne rapport kan der ligeledes 

filtreres på, hvilken/hvilke Infektionshygiejnisk Enhed/KMA(er), man ønsker at se prøver fra. Under "Farve 

palette" kan der ændres i farvesammensætningen på diagrammet. 

http://www.kmavejle.dk/mikrobiologiske-data-proever-og-tolkninger/
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Hyppigste-MRSA-typer.png
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For at få vist rapporten trykkes: "Vis Rapport" i nederste højre hjørne. 

 

Det registreres, hvorvidt en referencestamme er infektion er bærerskab, på den enkelte referencestammes 

forløb under fanen kliniske data i patientvisning.  

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/MRSAstatusVedFørstegangsfund.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/MRSA-status-ved-førstegangsfund2.png
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10.1.4 MRSA erhvervelse 

Ved hjælp af funktionen "MRSA erhvervelse" kan der dannes et diagram, der viser en oversigt over 

MRSA erhvervelse på henholdsvis SLB, SHS, SVS og RSD. Under "Periode" kan der filtreres på datointerval 

eller årsbasis. Rapporten kan laves tilbage til år 2002. I denne rapport kan der ligeledes filtreres på, 

hvilken/hvilke Infektionshygiejnisk Enhed/KMA(er), man ønsker at se prøver fra. Under "Farve palette" kan 

der ændres i farvesammensætningen på diagrammet. 

 

 

 

For at få vist rapporten trykkes: "Vis Rapport" i nederste højre hjørne. 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/MRSAerhvervelse.png
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For at en MRSA-erhvervelse kommer med i denne rapport, skal feltet "Erhvervet" under Kliniske data 

(forløb) være udfyldt på den enkelte patient. 

 

  

10.1.5 CC398 

Ved hjælp af funktionen "CC398" kan der dannes et diagram, der viser en oversigt over antal 

førstegangsprøver af typen CC398 på henholdsvis SLB, SHS, SVS og RSD. Under "Periode" kan der filtreres 

på årsbasis. Rapporten kan laves tilbage til år 2002. I denne rapport kan der ligeledes filtreres på, 

hvilken/hvilke Infektionshygiejnisk Enhed/KMA(er), man ønsker at se prøver fra. Under "Farve palette" kan 

der ændres i farvesammensætningen på diagrammet. 

 

http://www.kmavejle.dk/kliniske-data-forloeb/
http://www.kmavejle.dk/kliniske-data-forloeb/
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/MRSA-erhvervelse-illustration.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Erhvervet_TilRapport.png
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For at få vist rapporten trykkes: "Vis Rapport" i nederste højre hjørne. 

 

 

For at MRSA-prøverne indgår i denne opgørelse, skal de typede prøver registreres med type og undertype i 

MADS (Se Mikrobiologiske prøvedata). 

 

http://www.kmavejle.dk/mikrobiologiske-data-proever-og-tolkninger/
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/CC398_rapport_filtrering.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/CC398_rapport.png
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10.1.6 Fordeling af typer og undertyper 

Ved hjælp af funktionen "Fordeling af MRSA på CC grupper og spatyper" kan der dannes et diagram, der 

viser en oversigt over fordelingen af MRSA-typer på henholdsvis SLB, SHS, SVS og RSD. Under "Periode" kan 

der filtreres på datointerval eller årsbasis. Rapporten kan laves tilbage til år 2002. Under "Farve 

palette" kan der ændres i farvesammensætningen på diagrammet. 

 

For at få vist rapporten trykkes: "Vis Rapport" i nederste højre hjørne. 

 

For at MRSA-prøverne indgår i denne opgørelse, skal de typede prøver registreres med type og undertype i 

MADS (Se Mikrobiologiske prøvedata). 

Rapporten er udelukkende baseret på prøver, som er oprettet som referencestammer. Validiteten af 

rapporten afhænger derfor af, at første positive MRSA-prøve hos den enkelte patient oprettes som 

referenceprøve i patientvisning. 

 

http://www.kmavejle.dk/mikrobiologiske-data-proever-og-tolkninger/
http://www.kmavejle.dk/patientvisning/
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/FordelingAfTyperOgUndertyper.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Fordeling-af-MRSA-på-CC-grupper-og-spatyper.png
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OBS: Til forskel fra rapporten 'Hyppigste MRSA typer' er denne rapport kun baseret på de 

referencestammer, der er angivet med type og/eller undertype. Hvis en referencestamme er oprettet uden 

typeangivelse på prøven, vil prøven derfor tælle med i rapporten 'hyppigste MRSA typer' men ikke i denne 

rapport. 

 

10.1.6 Fordeling af smitteveje for typer og undertyper 

Ved hjælp af funktionen "Fordeling af smitteveje for typer og undertyper" kan der dannes et diagram, der 

viser en oversigt over fordelingen af smitteveje for de enkelte typer og undertyper på henholdsvis SLB, SHS, 

SVS og RSD. Under "Periode" kan der filtreres på datointerval eller år. Rapporten kan laves tilbage til år 

2002. I denne rapport kan der ligeledes filtreres på, hvilken/hvilke Infektionshygiejnisk Enhed/KMA(er), 

man ønsker at se prøver fra. Under "Farve palette" kan der ændres i farvesammensætningen på 

diagrammet. 

 

For at få vist rapporten trykkes: "Vis Rapport" i nederste højre hjørne. 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/FordelingAfSmittevejeForTyperOgUndertyper.png
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For at MRSA-prøverne indgår i denne opgørelse, skal de typede prøver registreres med type og undertype i 

MADS (Se Mikrobiologiske prøvedata). Ligeledes skal feltet smittevej udfyldes i LIVA for prøven, der er 

angivet som referenceprøve.  

Rapporten er udelukkende baseret på prøver, som er oprettet som referencestammer. Validiteten af 

rapporten afhænger derfor af, at første positive MRSA-prøve hos den enkelte patient oprettes som 

referenceprøve i patientvisning. 

 

10.1.7 Uoverensstemmelse mellem årsrapporterne 

Når de forskellige delrapporters tal i LIVA’s Årsrapport skal granskes og tjekkes for eventuelle mangler, så er 

det vigtigt at huske på, 

at delrapporterne tager udgangspunkt i forskellige oplysninger om referencestammerne, som I har anført 

dem i MRSA-databasen. 

Rapport 1 – Førstegangs MRSA tilfælde: Her tælles udelukkende op hvor mange MRSA isolater I har 

registreret som en referencestamme. 

Rapport 2 – Hyppigste MRSA typer: Her angives de 8 hyppigste kombinationer af CC type og subtype for de 

registrerede referencestammer. Det vil sige, at hvis en MRSA CC type (fx CC398) har flere subtyper 

herunder at subtypen ikke er oplyst kan det samlede tal for CC398 stammer ikke udregnes fra denne 

rapport, da ikke alle kombination af CC type og subtype nødvendigvis fremgår af rapporten. Alle 

kombinationer for en given CC type kan dog ses i Rapport 6. 

Rapport 3 – MRSA status ved førstegangsfund: Her tælles op hvor mange af de registrerede 

referencestammer, som i LIVA er anført som infektion eller bærerskab! Eventuel uoverensstemmelse med 

Rapport 1’s angivelse af det samlede antal referencestammer skyldes, at der for enkelte stammer mangler 

angivelse af om det er en infektion eller bærerskab. Tjek feltet Infektion/bærer under fanen: Kliniske data 

”Forløb”. 

Rapport 4 – MRSA erhvervelse: Her tælles op hvor mange af de registrerede referencestammer, som er 

betegnet som Importeret, samfundserhvervet, hospitalserhvervet eller Healthcare Associated Community 

Onset (HACO). Eventuel uoverensstemmelse med Rapport 1’s angivelse af det samlede antal 

http://www.kmavejle.dk/mikrobiologiske-data-proever-og-tolkninger/
http://www.kmavejle.dk/patientvisning/
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/FordelingAfSmittevejeForTyperOgUndertyperDiagram.png
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referencestammer skyldes, at der for enkelte stammer mangler angivelse af erhvervelse. 

Tjek feltet erhvervet i rubrikkerne for smitte under fanen: Kliniske data ”Forløb”. 

Rapport 5 – CC398: Her opgøres hvor mange af de registrerede referencestammer, som er registreret som 

henholdsvis CC398 eller andre CC typer. Eventuel uoverensstemmelse med Rapport 1’s angivelse af det 

samlede antal referencestammer skyldes, at der for enkelte stammer mangler angivelse af CC type. NB CC 

type hentes automatisk via MADS på den lokale Klinisk mikrobiologisk afdeling (tjek eventuel manglende 

registrering hos mikrobiologerne). 

Rapport 6 – Fordeling af typer og undertyper: Her opgøres fordelingen af kombinationer af CC type og 

subtype blandt registrerede referencestammer. NB referencestammer, hvor hverken CC type eller subtype 

er angivet, medtages ikke. Overvej eventuelt at bede KMA om i MADS at angive CC som ”Ukendt”, hvorved 

disse referencestammer også kan medtages i rapporten. 

Rapport 7 – Fordeling af smitteveje for typer og undertyper: Denne rapport er primært beregnet på 

CC398. Angiv CC398 i søgefeltet inden afvikling af rapporten. Eventuel uoverensstemmelse med Rapport 5’s 

angivelse af det samlede antal (CC398) referencestammer skyldes, at der for enkelte stammer mangler 

angivelse af smittevej. Tjek feltet smittevej i rubrikkerne for smitte under fanen: Kliniske data ”Forløb”. 

 

10.2 Prøverapport 

Under menupunktet “Prøverapport” kan der dannes en rapport over MRSA-prøver inden for en afgrænset 

tidshorisont. 

 

Figur 43: Prøverapport 

Tidshorisonten vælges i felterne til højre i skærmbilledet. Der kan filtreres på, hvilken infektionshygiejnisk 

enhed/KMA, man ønsker at se prøver fra. Brugerens egen afdeling vil som udgangspunkt være afkrydset. 

Når filtreringen er valgt, trykkes ”Start søgning”. 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Prøverapport_kriterier.png
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Figur 44: Resultat af prøverapportsøgning 

Prøverapporten danner en oversigt over patienter med positive MRSA-prøver i den valgte tidsperiode fra 

den/de valgte enhed(er). En rød prik ud for en prøve angiver, at prøven er sendt til SSI til typning (den røde 

prik fremkommer kun, hvis denne funktionalitet er anvendt i MADS2). For at komme til 

patientvisningsbilledet for en konkret patient, markeres patienten, så denne bliver grøn, og herefter klikkes 

på det lille dokumentikon i øverste højre hjørne.   

Når rapporten er dannet, kan søgekriterierne rettes ved at klikke på “Ret søgekriterier”. 

Prøverapporten printes bedst ved at højreklikke på skærmen og trykke "Vis udskrift...". Her kan margener, 

sidehoved og sidefod fjernes, ligesom udskriftsstørrelse kan tilpasses i procent. 

 

10.3 Opfølgningsliste 
Under menupunktet opfølgningsliste er der mulighed for at danne en opfølgningsliste med aktioner for den 

enkelte kontaktperson. Opfølgningslisten findes under menupunkterne "MRSA databasen", "Rapporter": 

                                                           
2
 I MADS oprettes SSI som kunde, og herefter påfører bioanalytikerne den kundekode, som SSI er oprettet med, på 

den enkelte prøve i dyrkningsbilledet under referencelaboratorie. Se evt. online manuel på KMAvejle.dk for en 
detaljeret forklaring.   

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Prøverapport_RødPrik.png
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Figur 45: Menutilgang til opfølgningsliste 

Der kan filtreres på en kontaktperson, datointerval eller en bestemt infektionshygiejnisk enhed. 

 

Figur 46: Filtrering til opfølgningsliste 

Søgningen igangsættes ved at klikke på "Start søgning", hvorefter resultatet af søgningen  vises: 

 

Figur 47: Opfølgningsliste 

På opfølgningslisten ses udelukkende en oversigt over de aktioner en eller flere kontaktpersoner skal 

foretage. Aktionerne oprettes på den enkelte patient i patientvisning under fanen kliniske data (forløb).  

http://www.kmavejle.dk/patientvisning/
http://www.kmavejle.dk/kliniske-data-forloeb/
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/Menu_rapporter050916.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/09/Opfølgningsliste_filtrering_280817.png
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/09/Opfølgningsliste_Aktioner.png
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Patientvisning for patienterne kan åbnes ved at markere patienten og klikke på det lille dokument i øverste 

højre hjørne. 

Søgekriterierne kan ændres ved at klikke på "Ret søgekriterier". 

Opfølgningslisten printes bedst ved at højreklikke på skærmen og trykke "Vis udskrift...". Her kan margener, 

sidehoved og sidefod fjernes, ligesom udskriftsstørrelse kan tilpasses i procent. 

OBS: I de fleste tilfælde vil det være oplagt at vælge en selv som kontaktperson samt den IHE, man 

tilhører. I tilfælde, hvor man skal udføre en aktion på en patient, som har prøver fra en anden IHE, er det 

dog nødvendigt at vælge 'vis alle'. 

11. Administrator 
Administratorer af Liva har adgang til menupunktet "Administration". 

 

 

Figur 48: Administration 

 

I denne menu kan administratorer oprette nye valgmuligheder i drop down menuerne samt oprette nye 
brugere. 

 

Brugere 

Brugeradministration og -oprettelse foregår gennem menupunktet Administration, Brugere.  

På denne side ses en liste over alle brugere af LIVA i den pågældende region.  

 

Når en bruger markeres, bliver denne grøn, og det er herefter muligt at redigere brugeren ved at klikke på 
knappen 'Rediger' ud for brugeren. 

Desuden kan brugerens rettigheder i LIVA ændres ved at vælge/ændre gruppemedlemskab i højre side af 
skærmen. Ændringer træder i kraft med det samme, der klikkes på en blå pil ned eller op. 

 

Nye brugere kan oprettes nederst i tabellen. Her kan brugeroplysninger indhentes ved at skrive AD på den 
nye bruger og herefter trykke 'Hent fra AD'. Når oplysninger er hentet ind, trykkes på 'Opret'. Kun 

http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2017/06/Administration_menu.png
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medarbejder registreret i Active Directory (AD) kan registreres som bruger af LIVA, da LIVA laver 
adgangskontrol mod AD baseret på single sign on.  

Ved indhentning af oplysninger gennem AD, bliver jobbeskrivelse automatisk valg i den drop down menu, 
som hedder erhverv (samme som bruger ved patienter). Hvis en medarbejder har to jobbeskrivelser angivet 
gennem AD, vil den første jobbeskrivelse, der er nævnt, blive valgt. Såfremt der ikke står noget under 
jobbeskrivelse, skyldes det, at den pågældende jobbeskrivelse ikke er oprettet i LIVA. Se afsnittet 'Koder' 
nedenfor.  

Koder 

Under dette menupunkt kan udvalgte kodetabeller i LIVA administreres.  

 Forløbsaktioner  
o Anvendes til udfyldelse af patientforløb. 

 Fremmedlegemer  
o Anvendes til udfyldelse af patientforløb. 

 Erhverv 
o Anvendes til angivelse af patient- og brugererhverv. 

 Bopælstyper 
o Anvendes til angivelse af patient- og brugererhverv. 

Fælles for tabellerne er, at der redigeres ved at trykke på knappen ’Rediger’.  

Nye valgmuligheder oprettes ved at udfylde de nederste blanke felter. Beskrivelsen er valgfri at udfylde. 
Når man er færdig trykkes ’Opret’. 

I tabellen ’Fremmedlegemer’ er feltet ’Kode’ en hjemmelavet klassifikation. Her findes et nyt nummer og 
desuden følges den syntax, der er levet op til. Der er dog ikke tjek på, om der anvendes et nyt nummer, så 
dette er brugeren selv ansvarlig for at styre.  

I tabellen ’Erhverv’ afkrydses feltet ’Erhverv kun til brugere’, hvis erhvervet ikke skal fremstå i listen over 
patienterhver i patientsøgning.    

 

12. Opsætningsforudsætninger i MADS 

Forudsætningerne, for at man kan se MRSA-prøver og spa-typer i Liva, er: 

1) At tabellen p_miba_egenskaber i den lokale MADS er aktiveret vha. en algoritme, som automatisk 
registrerer nye positive MRSA-prøver (forklaring følger). 

2) At type registreres under CC (fx CC22), og eventuelle subtyper registreres under SPA (fx t022) i 
MADS for den pågældende MRSA-stamme (se afsnit ”Mikrobiologiske prøvedata”). 
 

 
For at hindre fejl i overførslen af data fra MADS til LIVA anvendes følgende syntax i registreringen af typer: 



Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle 

26. februar 2018 

 

Side 47 af 49 
 

SPA: t1752 

CC: CC30 eller bare 30, men dog CC8/CC6 og ikke CC8/CC6 eller 8/6. 

REPEAT: angiv her evt. spa-repeats fx: 08-16-06-16-02-25-17-24. 

 

Ligeledes vil registrering af mere end én hovedundersøgelser på en prøve hindre overførslen af data 

fra Mads til Liva.  

 

12. Fejlmelding 

Hvis der opleves fejl i Liva indberettes disse til Liva kontaktpersonen. 

  

Send gerne screen print af fejlen på følgende vis: 

1. På siden, hvor fejlen opleves, trykkes på den lille møtrik i øverste højre hjørne af browseren og 

vælg F12-udviklerværktøjer: 

 

http://www.kmavejle.dk/536-2/
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/FejlmeldingF12.png
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2. Vælg fanen "konsol": 

 

 

3. Tryk på knappen, der ikke virker, og tag herefter et screenprint af skærmen, og sæt det ind i en 

mail. 

4. Send nu mailen til Liva kontaktpersonen. 

 

Applikationen reagerer ikke 

Hver session på Liva applikationen er aktiv i 24 timer. Hvis der opleves problemer med knapper, som er ude 

af funktion, opdateres skærmbilledet ved at højreklikke på et tomt sted på skærmen og trykke “Opdatér”. 

Fejl som denne indberettes ligeledes til Liva kontaktpersonen. 

 

Prøver mangler i LIVA 

Hvis prøver fra MADS mangler i LIVA kan det skyldes 3 ting: 

http://www.kmavejle.dk/536-2/
http://www.kmavejle.dk/536-2/
http://www.kmavejle.dk/wp-content/uploads/2016/04/FejlmeldingKonsol.png
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1. To prøver har samme prøvenummer og samme rang. Dette er ikke tilladt i LIVA, og import af 

prøver til LIVA vil stoppe. Får at prøverne igen kommer ind i LIVA må de pågældende to prøver 

identificeres, så de kan få to forskellige prøvenumre.  

2. Prøven er ikke besvaret endnu i MADS. Det kan fx være en prøve, der er sendt til endelig svar, men 

hvor rekvirenten modtager papirsvar, som endnu ikke er printet fra MADS. 

3. Dyrkningsprøve, som er undersøgt for MRSA, men som ikke har fået et MRSA stempel.  

 

Mouse Over funktion virker ikke 

Det anbefales at anvende Internet Explorer samt en opløsning på 1680 * 1050 – ellers kan mouse over 

funktionen godt forrykke sig. 

 

 

 

 

 


