Administrering af forløb
1. Ved visitering
Ved modtagelse af en henvisning er der
allerede oprettet nyt forløb

Forløbet ses dels i EPJ på den forventede
kontakt (henvisning), og i den åbne
henvisning, i Elektronisk Visitation (EV)
Modtagende afdeling kvalificerer forløbet
ved eventuelt at:
- ændre overskrift/skifte label
- flytte henvisning til evt. eksisterende
forløb
- oprette nyt ekstra forløb

2. Opdatering af label – skal gøres løbende
af enhver afdeling involveret i forløbet
Undervejs i forløbet, kan label (og startdato)
ses i EPJ

Label kan opdateres, i funktionen
”Rediger/udskriv kontakt”:

3. Ved henvisning (intern)
Henvisende afdeling foretager et kvalificeret
valg af det forløb, som der henvises i:
• Til undersøgelser eller lignende i direkte
relation til forløbet, skal der henvises i
eksisterende forløb
Dette vælges inden afsendelse i WebPAS:

Hvor der skiftes forløbslabel:
• Ved ny sygdom oprettes nyt forløb
Vælg enten modtagers standard forløb (hvilken
label dette er, kan aflæses) eller vælg ”Opret nyt
forløb”:

Dette gøres på knappen ”Redigér forløb”:

Alternativt dikteres til sekretær, at forløbet
skal omdøbes
I PAS: anvend ”K” på FOV for at korrigere label

4. Hvis der skal; flyttes kontakter mellem forløb, ændres startdato, laves sammenlægning af forløb,
oprettes nyt forløb med tilbagevirkende kraft, dikteres dette til sekretær
I PAS: Anvend ”O” for kontaktoversigt i FOV, ”F” for at flytte kontakt, evt. F10 for at oprette nyt forløb.
Anvend ”K” i FOV for at redigere startdato på forløb.

Funktionerne ”Opret modtagers standardforløb”
og ”Opret nyt forløb”, skal kun anvendes, når der
skal brydes fra eksisterende forløb

Anvendelse af forløb i EPJ
”Notater og resultater” (Ctrl+N)
Notater tilknyttet ét forløb, kan læses kontinuerligt på tværs af kontakter
mv., ved afgrænsning på forløb:

Patientens forskellige forløb, findes også
på ”Kontakter” i EPJ:

Nationale forløbslabels






Et forløb sættes i kontekst, ved valg af
kontakt:






I samme billede (uden kontekst skifte), kan patientens andre forløb
fremfindes og læses:

Kræftsygdom
Osteoporose
Hjertesygdom
KOL
Type 2-diabetes
Graviditet, fødsel og
barsel
Nyfødt
Nationalt
screeningsprogram
Psykiatri (…)

Se regionale labels
på P-net, under
”forløbsregistrering”

”Mine Patienter” kan sorteres på forløb og afgrænses på forløbslabel:

Et forløb lukkes automatisk 3 mdr. efter sidste kontakt er afsluttet. Forløbet kan
genåbnes, hvis patienten mod forventning skal ses igen for samme sygdom
I PAS: Medtag afsluttede i FOV, ”K”, fjern slutdato.

