Kort vejledning til brugen af Afgrænset søgning AGN:
Afgrænset søgning (AGN):
Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen.
Menupunktet: AGN
Bestillingsbilledet:

Punkterne i øverste del af bestillingsbilledet beskrives nedenfor:
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Sygehus: Angiver, hvilket sygehus der søges fra. Det er kun muligt at lave
søgninger for eget sygehus.
Sygehuskoden 4 karakterer.

Afdeling: Angiver, hvilken afdeling der søges fra. Kun muligt indenfor egen
afdeling.
Overafdeling:
2 karakterer udfyldes
Afdeling:
3 karakterer udfyldes
Afsnit:
4 karakterer udfyldes (der kan kun søges på
afsnitsniveau, hvis patienten er stampatient).

Periode: (Fradato og Tildato) Her angives i hvilken periode man ønsker
søgningen. Udfyld både tildato og fradato.

Patienttype:
(stam, ass. eller begge): Her søges på stampatient, assistancepatient
eller begge.
Obs.: Assistancer kan ikke fremsøges i AGN på 4. ciffer, da assistancen
oprettes i APK billedet ved at angive 3 cifre.

Udskrivnings-/Hændelsesdato:
U = udskrivningsdato – kun patienter, der er udskrevne i den angivne
periode.
H = hændelsesdato – fremfinder patienter der har haft kontakt til
afdelingen i den angivne periode, når der søges på eks. diagnose. Hvis
der søges på konkrete dato-relaterede hændelser eksempelvis procedure
findes kun procedure der har fundet sted inden for den angivne periode.
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Feltet er for udfyldt med U for udskrivningsdato, når AGN kaldes fra
indlæggelses- eller skadesystemet
Feltet er for udfyldt med H for hændelsesdato, når ANG kaldes fra
ambulantsystemet.

Stedfunden:
Stedfunden forstås som en stedfunden procedure.
I de tilfælde, hvor man laver en søgning på en procedurekode.
Feltet stedfunden bliver opdateret via besøgsarten på procedurebilledet.
’ ’ = alle koder
’J’ = Kun stedfundne
’N’ = kun ikke-stedfundne
Besøgsart
’*0’
=
’*1’
=
’*2’
=
’*3’
=
’*4’
=
’*5’
=
’*9’
=
’ ’
=

Stedfunden
’J’
’N’
’N’
’J’
’N’
’N’
’J’
’J’

Besøgsart 2.ciffer:
*0 = stedfundet
*1 = Udeblevet
*2 = Aflyst
*3 = Akut
*4 = Død
*5 = Planlagt
*9 = forus. beh. påbegyndt
(skadestue og stationær ptt.)

Sammensat:
En sammensat søgning er en søgning hvor flere linier/kriterier ønskes
opfyldt. Udfyldes med J/N
(eksempel: Kombination af procedurekode og alder. Procedurekode og
kommunekode etc.)
J = Alle søgekriterier skal være opfyldt
Blank = Kun et af søgekriterierne behøver at være opfyldt.

Patienttype: (stationær:S/Ambulant:A/Skade:K/Alle:blank)
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Kørselstype:
BAT (BATch-kørsel) søgning kører i baggrunden. Besked på skærmen
når kørsel er afsluttet. Husk at udfylde beskrivende tekst til søgningen.
NAT (NAT-batch-kørsel) søgning kører om natten og gives besked til
skærmen når kørsel er afsluttet.
Kodefelter:

Type:

I type-feltet sættes et ? og tryk Enter. Her fremkommer oversigt over
typer af koder der ønskes søgt på.

Popup billede ved ? + Enter

Page down giver muligheder for flere valgmuligheder. Angiv X eller 1 ud for den
type og tryk Enter.
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Frakode og Tilkode udfyldes med foranstående SKS-kode.
Vigtigt at huske K foran procedurekoder og D foran diagnosekoder

Det skal bemærkes, at der er feltorienteret hjælp til de enkelte felter på
skærmbilledet.
Det er muligt at foretage 8 samtidige søgninger på forskellige koder (intervaller).
Indtastes ’?’ i felterne Frakode og Tilkode fremkommer
Klassifikationssøgningsbilledet SØK.
Husk: Hvis der ikke angives en Tilkode, sætter systemet selv Frakode = Tilkode.
Tilkode skal være større end eller lig med Frakode.

I kolonnerne: Koder / Indl. / Pers. vises resultatet af søgningen.
Her vises antallet af fundne koder fordelt på antallet af kontakter fordelt på antallet
af forskellige CPR-numre.
Funktionstaster:
Følgende kan anvendes i Afgrænset søgning (AGN):
F1
Forlader Afgrænset søgning
F2
Korrigerer en gemt søgning
F4
Ny søgning – blanker oplysninger i skærmbilledet
F10
Oversigt over gemte søgninger (op til 50 søgninger).
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Søgning på tillægskoder:

En procedure eller en diagnose kan have en tillægskode.
Øverste linie fremfinder alle de procedure som har en given tillægskode.
Næste linie fremsøger samtlige koder
Søgning på tillægskoder:

1. linie:
2. linie:

fremfindes alle kliniske mammografier med tillægskoden klinisk
undersøgelse.
fremfindes samtlige kliniske mammografier.

Resultat af søgning:

1. linie:

kombinationen af koderne UXRC40 + ZZ0149 findes i 329 tilfælde. Disse
er så fordelt på 166 kontakter og 166 cpr-numre.

2. linie:

Der findes 413 koder med UXRC40 på 209 kontakter med 209 forskellige
cpr. numre.

En kontakt = en indlæggelse, et ambulant besøg, en ydelse eller et
skadestuebesøg.
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Søgning på assistancepatienter:

Ved søgning skrives A i Ptt.type. Denne søgning viser de assistanceregistreringer,
som afdelingen har udført på andre afdelingers patienter.
Obs.: Assistancer kan ikke fremsøges i AGN på 4. ciffer, da assistancen oprettes i
APK billedet ved at angive 3 cifre.
Søgning på både assistance- og stampatienter:

Ved søgningen blankes feltet Ptt.type.
Her medtager søgningen koder på stampatienter og assistancepatienter.
Sammensat søgning:

Sammensat søgning sættes: J ud for Sammensat.
(se beskrivelse for sammensat søgning på side 3).
Søgning uden J i sammensat:

Her viser resultatet at der er fundet 488 kliniske mammografier (UXRC40) og 416
kliniske undersøgelse (ZZ0149).
Her er resultatet på linie 1 og 2 ikke afhængig af hinanden.
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Sammensat søgning resultat:

I denne søgning ønskes fremfundet, hvor mange kliniske mammografier (UXRC40)
med tillægskoden klinisk undersøgelse (ZZ0149) der er registreret.
Her er resultatet afhængig af hinanden. Der findes kun de kliniske mammografier,
hvor der er registreret en klinisk undersøgelse.
Kombinationsmuligheder i sammensat søgning:
Det er muligt at kombinere søgningerne efter typer.
Sæt et ? ud for type tryk Enter og valgmulighederne fremkommer et pop upbillede.

Søgning på koder:
Hvis man ønsker kun at søge på én bestemt kode og intet, som ligger under dette
kodeinterval sættes en # efter koden: ex. DI251#

28-04-2010

8

Skærmbillede ved søgningsafslutning:
Skærmbilledet vises når søgningen er afsluttet.

Teksten viser den beskrivende tekst som blev angivet, da søgningen blev igangsat.

Oversigt over søgninger:
Tryk F10 i søgebilledet og oversigt over nuværende og tidligere
søgninger fremkommer.
Der er muligt at gemme i alt 50 søgninger.

1 eller X vælges: hvis søgningen skal vises
4 vælges: hvis søgningen skal slettes.
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Udskrifter:

Søgninger kan udskrives. Der findes forskellige udtræksmuligheder – nedenstående
bogstaver kan anføres i feltet:
S:
K:
D:
G:
T:
B:

Der vises en kortfattet liste på skærmen.
Der udskrives en kortfattet liste.
Der udskrives en detaljeret liste. Før listen udskrives, vil der fremkomme
et vindue, hvor der vælges, hvilken information listen skal indeholde.
De fundne oplysninger gemmes til senere brug.
Der udskrives en liste der viser kodetotaler
Både kortfattet og detailliste udskrives.

Nederste på oversigtsbilledet:

Her ses de F-taster, som kan anvendes i søgebilledet.
F-taster – funktion:
F1
Forlad billedet
F2
Korriger. Her er det muligt at korrigere i en gemt søgning, ex. rette dato,
således at man er sikker på, at søgningerne er ens og hvor det kun er
datoen der er forskellig. Den gemte søgning hentes ved brug af F10, her
fremkommer oversigtsbilledet.
F4
Her gives et nyt søgebillede uden forudgående indtastninger.
F10
Oversigten over de søgninger man tidligere har lavet. Det er muligt at
gemme op til 50 søgninger.
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