
Modtagelse - Vejledning til dokumentation i NordEPJ 

Sådan finder du din patient:  

Gå til Booking i værktøjslinjen. Vælg afviklingslister --> og tryk på “Dagens samlede 

program”. Du kommer nu i Booking.  

Find din patient og højreklik i feltet med patientens navn. Vælge Gå til --> og tryk fx på “plan 

og resultater” eller andet ønske.  

Du kommer nu i patientkontekst og kan arbejde i journalen.  

 

 

 

 

Vælg ’Dokumentation’ i navigationsmenuen til venstre.  

Vælg herefter ’Plan og resultater’ (hvis der markeres i stjernen ud for teksten, kommer Plan 

og resultater til at fremgå som en af dine personlige favoritter øverst til venstre). 

 

 

 

 

 

 



 

Højreklik i dette felt – vælg ’Opret standardplan’ 

 
 

Tryk på + ud for Kirurgi og vælg “KIR Dagkirurgi” --> OK/dobbeltklik. 

Du skal nu vælge relevante områder. Du kan fjerne alle flueben samlet øverst og herefter 

udvælge de relevante punkter ved at sætte flueben ud for de ønskede.  

Følgende skal (næsten) altid bruges: 

- Patientidentifikation 

- Inddragelse og information 

- Klargøre patient til operation 

- Postoperativ status 

- (Anlæggelse af venekanyle – ved de patienter der får dem anlagt præoperativt af os) 

 

Tryk herefter OK. 

 

 

 

 

 



For udførelse højreklik ud for ønsket aktivitet – vælg ’Opret resultat’ 

 

 

Udfyld relevante felter – tryk herefter OK 

 

 

 



Ved manglende aktiviteter eks. Blodsukkermåling højreklik i det hvide område og vælg 

’Opret aktivitet’ 

 

Vælg under rullemenuen ’Søg i’ og vælg Aktiviteter 

 

 



Skriv nu ønsket aktivitet i ’Søg og find’ eks. Blodsukkermåling og tryk herefter på den lille pil 

til højre. Nu flyttes den ned til valgt aktivitet. Tryk OK 

 

 

Aktiviteten åbnes nu. Udfyld og tryk OK eller vælg annuller og udfyld senere.  

 

 



For at dokumentere medicin vælg bjælken Medicin til venstre 

 

Anlæggelse af PVK 

De adgange, der anlægges på patienten, journalføres under menuen: Dokumentation, vælg 

dernæst Invasive og non-invasive adgange. 

Klik på + øverst i midten af billedet (mellem kasserne). Nu åbnes en 

dialogboks ‘Opret adgang’ - tryk på pilen og vælg i rullegardinet 

‘PVK’. Tryk OK. Udfyld relevante felter. Afslut med OK. 


