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BILAG TIL PRI – VEJLEDNING: UDARBEJDELSE AF JOURNALNO-
TAT OG TILFØJELSE TIL LIAISONSOMATIK-PATIENTLISTE – THI-
STED OG FREDERIKSHAVN 
 

Når en patient skal 
tilses af Liaisonso-
matik udarbejdes et 
visitationsnotat vedr. 
problemstilling. Pati-
enten sættes efter-
følgende på patient-
listen for liaisonso-
matik. 
 
Visitationsnotatet 
udarbejdes som et 
Journalnotat, der 
findes i Plan og re-
sultater.  
Der højreklikkes ud 
for journalnotat - 
psykiatri og det på-
gældende tidspunkt 
(den røde linje).  
Her vælges ”Opret 
resultat…” 
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Overskrifterne hen-
tes ind i visitations-
notatet som en stan-
dardtekst. 
For at indsætte 
standardteksten høj-
reklikkes i det første 
felt og vælges ”Ind-
sæt standardtekst” 

 

Der fremkommer en 
boks, hvor der væl-
ges liaison. 
 
Nedenfor ses hvad 
der indgår i stan-
dardteksten under 
Tekst: 
 
Henvisning til Liai-
sonsomatik for un-
dersøgelse af XX-
problem: 
 
Psykiatrisk grund-
morbus: 
 
Somatiske pro-
blemstillinger: 
 
Hvad ønskes un-
dersøgt / behand-
let? 
 
Hvilke tiltag er af-
prøvet allerede? 
 
Ønskes fysisk til-
syn eller journal-
gennemgang 
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Anden relevant in-
formation 
 
Derefter trykkes på 
OK. 
Overskrifterne er 
herefter hentet ind i 
journalnotatet. Nota-
tet beriges med re-
levant information. 
 
Man kan skrive sin 
tekst ud for hver 
overskrift, eller man 
kan diktere sin tekst 
ud fra overskrif-
terne.   
Hvis journalnotatet 
dikteres, vælges 
”Haster” som Priori-
tet. 
 
Derefter trykkes på 
OK 

 
 
 

Patientlisten PSYK-LIAISON-SOMATIK-THISTED eller FREDERIKSHAVN 
Derefter tilføjes pati-
enten til patientlisten 
PSYK-LIAISON-SO-
MATIK-THISTED 
ELLER PSYK-LIAI-
SON-SOMATIK-
FREDERIKSHAVN 
ved at trykke på  
ikonet  
Derefter vælges ”Til-
føj patienten til pati-
entliste…” 
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Find patientlisten 
PSYK-LIAISON-SO-
MATIK-THISTED 
hvis du er i Thisted, 
og stjernemarker 
evt. Patienten er nu 
tilføjet listen. 
 
Samme procedure 
anvendes for at 
fremsøge patientli-
sten for Frederiks-
havn og tilføje pati-
enten til dén liste. 
 
Se alle patientli-
sterne her til højre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Patientlisten findes i 
organisatoriskkon-
tekst (tryk på det 
grønne hus       ) 
 
Find ”Patientlister”i 
Patientoversigt. 
 

 

Find patientlisten 
PSYK-LIAISON-SO-
MATIK-THISTED  
Derefter fremkom-
mer listen med alle 
patienterne. 
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