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Del 1: Opret ordination i medicinmodulet 

I fanen ”Ordinationsoversigt” højreklikkes i skærmbilledet og vælges ”opret ordination” (genvej: 

”Ctrl + O”). 

  

Vælg fanen ”Standardordinationer” eller ”Standardordinationspakker” og søg relevante 

standardordination eller -pakke frem ved hjælp af søgeordet ”DIÆTIST”. 

Vælg kun blandt standardordinationer og -pakker, hvis navn starter med ”Delegeret DIÆTIST…”. 

Tryk på standardordination- eller pakke for at se, hvad den indeholder. Tryk ”OK” for ordination. 

 

HØJREKLIK 
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Tip: Du kan trække i skærmbilledet og justere kolonnernes bredde, så standardordinationens navn 

og detaljer vises.  

 

Ved ordination af SmofKabiven og SmofKabiven Perifer vil følgende skærmbillede komme 

frem. 

a. Ordiner en hel pose ved at vælge det tilsvarende antal ml i drop-down menuen. 

b. Ønskes det at ordinere en anden mængde ml end drop-down menuen foreslår, indtastes 

værdien manuelt i feltet under ”Dosis”.  

Tryk derpå ”Ordiner”. 

Obs: Rediger efterfølgende ordinationsbemærkningen (se del 2). 
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Del 2: Rediger ordination 

I ordinationsoversigten højreklikkes på ordinationen som ønskes redigeret. Vælg ”Rediger 

ordination”. 

 

Her kan du redigere tidspunkt for ordinationsstart og evt. tilføje et tidspunkt for seponering .  

Tip: Brug kalenderen til at angive datoen 

 

I feltet ud for ordinationsbemærkning  kan teksten redigeres. Brug gerne piletasterne til at 

navigere rundt i skrivefeltet. Det kan desværre ikke udvides.  

 

HØJREKLIK 
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Rediger dosis ved at højreklikke på angivet dosis (lys blå linje) og vælg ”Rediger”. 

 

Ordinationsbemærkningen for SmofKabiven og SmofKabiven Perifer indeholder en 

standardtekst med ekstra information om administration til sygeplejersken.  

Klik på ordinationen for at se feltet ”Ordinationsbemærkning”. Træk om nødvendigt i skærmbilledet, 

så ordinationsbemærkningen vises (se Del 1).  

Rediger følgende detaljer i ordinationsbemærkningens standardtekst ved at erstatte ”xx” med 

eksakt værdi (se vejledning ovenfor): 

- SmofKabiven xx kcal. 

- Infusionshastighed xx ml/time. 

- Indgiv xx ml. 

Obs: Ordineres en mindre mængde ml end en hel pose, tilføjes efter sætningen ”Indgiv xx ml.”: 

”Resten af posen kasseres.”’ 

 

HØJREKLIK 
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Del 3: Op- eller nedtrapning af dosis 

Vejledning til manuel oprettelse af dosistrin 

Ved op- eller nedtrapning af dosis for SmofKabiven anbefales en ny dosering at blive oprettet som 

en særskilt ordination. Det er for at sikre, at informationen i ordinationsbemærkningen stemmer 

overens med ordineret dosis.  

Obs: Ved op- eller nedtrapning af anden medicin i Columna Medicin anbefales denne metode ikke. 

 

Højreklik på ordination i Ordinationsoversigten og vælg ”Rediger ordination”. 

Tilføj seponering til kl. 10.00 dagen efter sidste dosis.  

Opret ny ordination på SmofKabiven ud fra standardordination, og tryk ja til at dobbeltordinere. 

Angiv nyt dosistrin og tryk ”ordiner”. 

 

 

Rediger ordinationens starttidspunkt til at starte efter seponeringen af eksisterende ordination - fx 

kl. 10.01.  

Obs: Tjek i fanen ”Administrationsoversigt”, at ordinationerne på SmofKabiven ligger korrekt. Det 

vil sige, at den anden ordination starter efter den første ordination er seponeret. Tryk evt. på pilene 

for at se frem eller tilbage i tiden.  

Husk at redigere ordinationsbemærkningen på den nye ordination, så informationen passer med 

dosis. 

Gentag processen ved behov for flere dosistrin i op- eller nedtrapningen.  
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Brug af standardordinationspakker for parenteral ernæring ved Refeeding Syndrom (RFS) 

De delegerede standardordinationspakker til brug ved optrapning i forbindelse med parenteral 

ernæring ved RFS indeholder hver en række dosistrin med automatisk start og seponering. 

 

Som ved brug af de øvrige standardordinationer for SmofKabiven og SmofKabiven Perifer, vil du 

blive bedt om at udfylde dosis via et skærmbillede.  

Obs: Rækkefølgen af skærmbillederne for angivelse af dosis kommer ikke frem i kronologisk 

rækkefølge i forhold til dosistrin i standardordinationspakken. Angiv ikke en dosis. Tryk i stedet 

næste for hvert dosistrin, og ordiner til slut. 
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Rediger efterfølgende dosis for hvert enkelt dosistrin. Brug ordinationens startdato til at få overblik 

over standardordinationspakkens dosistrin. Højreklik på ordination og vælg ”Rediger ordination”. 

Højreklik på dosis (lys blå linje) og vælg ”Rediger” (se del 2). 

 

HØJREKLIK 
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Obs: Tjek i fanen ”Administrationsoversigt”, at ordinationerne på SmofKabiven Perifer og 

SmofKabiven ligger korrekt. Brug gerne pilene til at kigge frem i tiden. 

Husk: at redigere ordinationsbemærkningen for hver enkelt ordination af SmofKabiven og 

SmofKabiven Perifer, så informationen passer med dosis. 

 

 

Del 4: Seponer ordination 

I ordinationsoversigten højreklikkes på relevant ordination og vælg blandt følgende to muligheder: 

a. ”Seponer ordination nu”. Ordinationen bliver grå, hvilket viser, at den er seponeret. 

b. ”Seponer ordination” og rediger tidspunktet ud for ”Seponeres fra”. Denne funktion kan 

anvendes ved en planlagt seponering.  

Tip: Se historikken for ordinationer ved at trykke på drop-down menuen ”Aktuelle ordinationer”. 

 


