
Billeddiagnostisk Afsnit  CLINICAL SUITE 
 

VERSION 3 – OPDATERET JUNI 2014  VEND! 

Alle CAVE-registreringer skal foregå i Clinical Suite 

 
Registrering af CAVE – lægemiddelallergi og -intolerans 

Vælg patient 

Klik på fanen ’Clinical Suite’  
Ò vælg ’Nødadgang til Patient’ 

Skriv patientens CPR-nr.  
Ò Notér begrundelse (fx ’opfølgning’ eller ’CAVE-registrering’)  

Ò klik ’OK’   

Åbn CAVE-modulet 

Klik på ikonet ’lægemiddelallergi’ 

(Efter første registrering i CAVE-modulet  
vil ikonet ændre sig som angivet) 

Før 

 
 
Efter 

  

Tilføj lægemiddelallergi 

Klik på  for at se listen af registrerede lægemiddelallergier  

Klik på  for at tilføje lægemiddelallergi 
 
Søg på lægemiddel – enten på ACT-kode* eller indholdsstof 
 
Klik på ’Søg’. 

Vælg lægemiddel fra listen Ò klik på ’OK’ 

 

*ATC-koden for de mest brugte kontraststoffer står 
 på ”kladdearket” 

 

Tilføj reaktion 

Klik på  for at se listen af registrerede reaktioner 

Klik på  og ’Tilføj reaktion'  

Ò Vælg en eller flere reaktioner på listen 

Ò Tilføj ’Grad’ 

Ò Tilføj ’Begrundelse’ 

Ò Klik ’OK’ 

 

Tilføj debut 

’Debut – som fri tekst’ er automatisk valgt 

 

Tilføj verifikation 

Klik i ’Verifikation’ for at angive om allergien er  
’Bekræftet’ eller ’mulig’ 

 

Hvem har observeret reaktionen? 

Vælg på listen, hvem der har observeret reaktionen 

 

 

Gem og luk 

Klik på ’OK’ for at gemme og lukke 
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Bemærkninger vedr. registrering af CAVE 

Afslut allergi 

Allergien kan afsluttes som værende ’ophørt’ eller ’afkræftet’ 

 

Klik på  (CAVE-ikonet)   

 

Højreklik på den aktuelle CAVE-registrering   

Ò vælg ’Afslut lægemiddelallergi’ 

Ò vælg ’Afslut som ophørt’ eller ’Afslut som afkræftet’ 

   

 

 

 

 

Slet allergi 

Hvis der er tale om en fejlindtastning: 

 

Højreklik på den aktuelle CAVE-registrering 

Ò Vælg ’Slet lægemiddelallergi’ 

 

Der skal registreres en begrundelse – udfyld felterne med * 

Ò Klik på ’OK’ for at afslutte. 

 

 

 
 

 
 

Status på CAVE-registrering 

En CAVE-registrering kan være: 

· Åben  

· Afsluttet 

· Slettet 

 

Vælg den ønskede status  

Ò Klik på ’Søg’ 

 

 

TIP! 

CAVE-ikonet ændrer sig efter første registrering. 

 

     Ò      

TIP! 

Klik på CAVE-ikonet for at få et overblik over patientens 
dokumenterede allergier.   

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


