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Vejledning: TOKS, aktiviteter tilknyttet POP og Målinger 
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Beskrivelse 
Denne vejledning præciserer arbejdsgangen vedrørende TOKS og enkeltstående målinger for 

henholdsvis sengeafsnit, ambulatorier og fælles.   

 

Målgruppe 
Plejepersonale på sengeafsnit og personale i ambulatorier 

 

Fremgangsmåde 

Fælles 

TOKS 
For at kunne bevare den kendte TOKS-model (TOKS 2.1) er der udviklet et eksternt system, som 

tilgås via blomsten (Links til trykknapsintegrationer) i menulinjen 

 

Herfra åbnes et nyt vindue med det eksterne system, hvorfra værdierne kan indtastes. Selve 

dokumentationen og udregningen af TOKS-scoren fungerer fuldstændigt som det kendes fra Clinical 

Suite, hvilket betyder, at de enkelte scorer, totalscoren, en eventuel screening for sepsis og en 

eventuel justering af TOKS-scoren udregnes automatisk, når værdierne er indtastede. Således ser 

TOKS beregneren ud:  
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Når der klikkes ”Gem” vil der oprettes en aktivitet i NordEPJ i Plan og resultater. Dokumentationen 

kan ses både i det eksterne system og i NordEPJ. Ulempen er, at aktiviteten ikke kan planlægges. 

Skal en tidligere registrering redigeres eller slettes, skal dette gøres via menupunktet ’Historik’. 

Denne side viser alle TOKS-registreringer indenfor det seneste år på en liste. Tidsafgrænsningen 

kan ændres, hvis det ønskes. Den ønskede registrering vælges og rettelsen kan herefter foretages. 

Vær opmærksom på, at det kun er den bruger, der har oprettet en registrering, som kan slette den 

igen. Dette virker på samme måde som i NordEPJ. 

. 
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Overblik over udviklingen i patientens TOKS-værdier 
For at få et overblik over udviklingen i patientens TOKS-værdier anvendes oversigten ”Graf visning”. 

Alle data vises en uge tilbage, men denne tidsafgrænsning kan ændres, hvis det ønskes. Hvis der er 

dokumenteret en lægelig vurdering på kontakten, vises denne også:
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TOKS-værdierne vil også kunne tilgås via ikonet       i menulinjen. 

Lægelig vurdering - justeret TOKS 
Den lægelige vurdering om justeret TOKS skal dokumenteres af læger i den tilhørende aktivitet i 

NordEPJ. Vurdering sendes til det eksterne system, så TOKS- scoren vil blive justeret, hvis dette er 

aktuelt.  

Yderligere information vedrørende TOKS 2.1 kan findes i dette PRI: Tidlig opsporing af kritisk 

sygdom (Psykiatrien) - TOKS 2.1 (rn.dk) 

 

TOKS aktiviteten 
I plan og resultater fremkommer aktiviteten ’TOKS (Tidlig opsporing af kritisk sygdom)’ med en lås 

på som det ser her, når der dokumenteres i det eksterne system: 

 

Aktiviteten kan ikke planlægges og seponeres. Den er opsat til at seponere sig selv efter 10 dage. 

  

https://pri.rn.dk/Sider/22099.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/22099.aspx
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Sengeafsnit 

En aktivitet tilføjet til en ProblemOrienteret Plan (POP) 
I forbindelse med at der oprettes en Problemorienteret plan (POP) på en problemstilling er der 

mulighed for at tilføje bestemte aktiviteter eksempelvis blodtryksmåling, som der ses i nedenstående  

POP vedrørende ”Svimmelhed om morgenen”. 
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Herefter kan aktiviteten planlægges til at foregå ”Fast” på bestemte tidspunkter, hvorefter der 

fremkommer dotter på de givne tidspunkter. 

Planens slut-tidspunkt kan sættes på, og der kan sættes en handlingsanvisning på ved at trykke på 

blyanten. 

 

På samme måde kan der i oversigten over patientens problemorienteret planer (F6 eller      ) tilføjes 

flere aktiviteter via plusset 
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Oversigt over de mest brugte aktiviteter vedrørende målinger 
I nedenstående oversigt ses de mest brugte aktiviteter vedrørende målinger 
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Ambulatorie 
I bunden af bookingskabelonen kan tilføjes den ønskede aktivitet eller flere aktiviteter ved at trykke 

på ”Tilføj aktivitet” 

 

I ”Søg og tilføj” skrives den ønskede aktivitet. Derefter trykkes på pilen for at tilføje aktiviteten og til 

sidst på OK. I nedenstående eksempel er tilføjet flere aktiviteter for at vise, at flere aktiviteter kan 

tilføjes. 
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Oversigt over de mest brugte aktiviteter vedrørende målinger 
I nedenstående oversigt ses de mest brugte aktiviteter vedrørende målinger 

 

 


