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Beskrivelse 
Denne vejledning beskriver de forskellige muligheder for arkivering i NordEPJ.    

Arkivering i NordEPJ 
I NordEPJ findes et arkiv til arkivering af dokumenter, billeder, video og lyd i den enkelte patients journal. 

NordEPJ arkivet bygger ovenpå OnBase, som anvendes til arkivering i dag. Det vil sige, at alt fremtidig arkivering 

vil være redundant i de to løsninger. 

Der vil fremover være to muligheder for arkivering:   

• Nuværende arbejdsgang med indscanning til OnBase via printer/scanner kan fortsætte uændret. Som 

noget nyt vil det indscannede også være at finde i NordEPJ arkivet.  

• Upload til NordEPJ arkivet.  

Hvis der uploades til NordEPJ arkivet vil der være mulighed for at tilknytte arbejdsgange til det 

indscannede. Det er f.eks. muligt at få en indscannet papirhenvisning til at opføre sig som en elektronisk 

henvisning eller et papir prøvesvar kan lægges til godkendelse. Det indscannede vil også være at finde i 

Onbase. 

OBS: Der er for nuværende ikke overensstemmelse mellem mappestrukturen i OnBase og NordEPJs arkiv. Det 

betyder, at indscanninger til OnBase vil lægge sig i den sædvanlige mappestruktur og vises i kronologisk 

rækkefølge i NordEPJ arkivet. Uploades der til NordEPJ-arkivet lægger det sig kronologisk i NordEPJ-arkivet og i 

en nyoprettet NordEPJ mappestruktur i OnBase.  

Dette vil på sigt medføre en oprydningsopgave, når mappestrukturen i de to arkivløsninger ensrettes. 

Oprydningen varetages af IT.  

Scan til Onbase via printer/scanner  
1. Gå til printer/scanner og vælg Scan.  

2. Vælg scantype.  

3. Indtast oplysninger f.eks. Cpr, dato mm. Godkend evt. indtastning.  

4. Start scanning ved at trykke på den blå start knap.  

5. Dokumentet er nu indscannet og kan findes i Onbase.  

Dokumentet vil også fremgå i kronologisk rækkefølge i NordEPJs arkiv.  

OBS: Det vil ikke være muligt at ændre dokumenttype, kategori eller arbejdsgang.  

 

OBS: Filer som arkiveres skal ligeledes beskrives i journalen, og man bør i journalen henvise til at der 

findes et bilag i Arkiv. 

 

Vis/afspil fra NordEPJ Arkiv 
For at vise eller afspille indscannede dokumenter, billeder, video og lyd fra NordEPJs arkiv: 

1. Gå til arbejdsområdet Arkiv. 

2. Klik på oversigten Arkiv. 

3. Marker den indscannede fil i den kronologiske visning.  
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Filen vises i deltaljevisningen.  

4. Tryk på Åbn original for at se, aflytte eller afspille filen.  

Scan til NordEPJ via printer/scanner  
1. Gå til printer/scanner og vælg Scan.  

2. Vælg at sende scan til mail eller lokalt drev.  

3. Gem evt. filen lokalt på pc.  

OBS: Filer som arkiveres skal ligeledes beskrives i journalen, og man bør i journalen henvise til at der findes 

et bilag i Arkiv. 

TIP: Filer, f.eks. Billeder, video og lyd, som er gemt lokalt på pc kan også uploades til NordEPJ Arkivet 

udenom printer/scanner.  

For at uploade til NordEPJ Arkiv fra lokal pc: 

1. Gå til arbejdsområdet Arkiv. 

2. Klik på oversigten Arkiv. 

3. Højreklik i oversigten og vælg Gem i arkiv eller genvejen Ctrl + G.  
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4. De stjernemarkerede felter er obligatoriske. I dette eksempel er der modtaget en henvisning på papir. Der 

vælges derfor dokumenttype henvisninger, en titel, kategorien henvisninger og arbejdsgangen til 

henvisning. Ved at vælge denne arbejdsgang vil det indscannede dokument opføre sig om en elektronisk 

henvisning i NordEPJ og vises f.eks. på oversigten Henvisninger til visitation.   

 

5. Udpeg filen, som var gemt lokalt på pc'en. Afslut med OK.  
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VIGTIGT: Filer gemt lokalt på pc’en skal slettes med det samme efter de er gemt i NordEPJ Arkivet jf. GDPR 

lovgivning. 

TIP: Der er forskellige arbejdsgange, som kan anvendes i NordEPJ. Det er f.eks. muligt at få et prøvesvar fra 

Statens Serum Institut til at opføre sig som et svar til godkendelse. Det vil være muligt at sætte godkenderperson, 

afsnit eller gruppe på. Det indscannede svar vil fremgå af afdelingens oversigt 'Svar til godkendelse'.  

 

 

 


