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Arkivet til opbevaring af historiske patientdata  
Fra Clinical Suite, PAS og det gamle Columna Medicin 

 

Hvad er arkivet til opbevaring af historiske patientdata?   
Arkivet er den nye løsning for opbevaring af historiske data fra Clinical Suite, PAS og det gamle 

medicinmodul. Ved overgangen til NordEPJ blev meget data overført fra eksisterende systemer til 

NordEPJ. Alt data, der ikke blev overført, har i en periode været tilgængelig via læseadgang til 

Clinical Suite, PAS og det gamle Columna Medicin. Når der ikke længere er denne adgang, skal 

historiske patientdata findes i arkivet.  

 

Hvordan tilgås arkivet til opbevaring af historiske patientdata?  
Arkivet tilgås via en knap i ”blomsten” i NordEPJ. Der bliver to forskellige arkiver; ét til data fra 

Clinical Suite og et andet til data fra PAS og det gamle Columna Medicin. Når du klikker på knappen 

til et arkiv, åbnes et nyt vindue med data for den patient, du har i kontekst i NordEPJ.  

 

Hvordan fungerer arkivet til opbevaring af historiske patientdata?  
De to arkiver er lidt forskellige i opbygning.  

Arkivet til Clinical Suite fungerer som en webbrowser, hvor du har adgang til struktureret data. Du 

kan for eksempel søge kontaktbaseret i patientens data, afgrænse søgningen på dato og printe det 

fremsøgte. Det er også muligt at afgrænse visningen af arkivdata fra ’Notater og resultater’ på typen 

af dokumentation, f.eks. ’lægedokumentation’ eller ’sygeplejedokumentation’. 

Arkivet til PAS og det gamle Columna Medicin udgøres af to PDF’er – en fra hvert system. Det 

betyder, at alt patientens historiske data fra for eksempel PAS ses i én lang PDF.  

 

Hvilke typer data gemmes i arkivet til opbevaring af historiske patientdata?  
En styregruppe af interessenter fra både hospitalerne og Digitalisering og IT har været med til at 

beslutte, hvilke informationer fra de gamle systemer, som skal gemmes i arkiverne. Nedenfor kan 

du se en liste over, hvad der gemmes i arkiverne for henholdsvis Clinical Suite, PAS og det gamle 

Columna Medicin, og hvad der ikke gør.  

Clinical Suite 

Følgende vil fremover kunne findes i arkivet for Clinical Suite: 

• Patienter (navn, cpr-nummer) 

• Forløb 

• Kontakter 

• Problemer 
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• Administrative diagnoser 

• Interventioner 

• Tilstande 

• Allergier 

• Stue/seng-oplysninger 

• Resultater 

• Notater 

• Medarbejdere 

• Teams 

• Organisatoriske enheder 

• Terminologi 

• Vedhæftede billeder og PDF’er fra resultater/notater i CCS 

• Informerede samtykker og samtykker til videregivelse af helbredsoplysninger fra CCS. 

• Alle lovpligtige adgangslogninger fra CCS fra de seneste 5 år 

• SPAS-notater 

Følgende inkluderes ikke i arkivet for Clinical Suite:  

• Standardplaner 

• Arbejdssituationer 

• Mål og evalueringer 

• Noter fra indeksvinduet ’Note’ (brugerens personlige noter) 

• Opgaver 

• Notifikationer fra indeksvinduet ’Notifikationer’ 

• Patientkalender 

• Mødeliste (aftaler) 

• Team-medlemskaber 

• Dataautorisationer 

• Historik (Kun seneste version af PAM, CPM og BASIS data medtages). 

• ’Kladde’ registreringer (f.eks. problemer eller interventioner i status ’Kladde’ er ikke 

tilgængelige). 

• Data fra tredjepartssystemer (ift. CCS) fx 

o Parakliniske rekvisitioner/svar (disse kan i stedet findes direkte i de parakliniske 

systemer fx LABKA) 

o Administrative interventioner 
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PAS 

Alle data fra den eksisterende PAS-løsning er med i arkivet for PAS, med undtagelse af 

nedenstående.  

Følgende inkluderes ikke i arkivet for PAS: 

• Henvisninger fra før 2004 (det gamle henvisningssystem) 

• Fødsler før 1996 (det gamle fødselssystem) 

• Fødsler i vand før 2003  

• Røntgenundersøgelser før 2002 (ikke kontaktbærende) 

• Klinisk/fysiologisk (en kort tekst - ikke notat) før 2000 (ikke kontaktbærende) 

• Genoptræningsplaner før 2007 

• Tvangsregistreringer i psykiatrien før 2005. 

• Ydelsesregistrering (ifm. kaution) før 2004 

• Servicemål (før 2009)  

• Faktureringer 

• Notatloggen 

Det er værd at nævne, at alt data fra PAS, der ikke kommer med over i arkivet, gemmes som kopi 

hos regionens BI-afdeling. Dette sker med tanke på fremtidige sager om for eksempel aktindsigt og 

erstatning.  

 

Columna Medicin  

Følgende vil fremover kunne findes i arkivet for Columna Medicin:  
• Ordinationer med følgende kolonner: 

• ATC kode  
• Ordination startdato 
• Ordination Seponeret 
• Doseringsplan start 
• Doseringsplan seponeret 
• Lægemiddel 
• Styrke 
• Form 
• Indikation 
• Plan type, eksempelvis ”Fast” eller ”Engangs” 
• Iteration interval, eksempelvis ”Hver Dag” 
• Døgndosis 
• PN dosis 
• PN Max Antal, eksempelvis ”6 pr døgn” 

  
• Alle lovpligtige adgangslogninger fra CM fra de seneste 5 år 
  
  



  

4 
 

Følgende inkluderes ikke i arkivet for Columna Medicin:  
• Navn på den kliniker som har ordineret, administreret, seponeret osv.  
• CAVE 
• Generisk navn  
• Administrationsvej 
• Seponeringsbegrundelse 
• Indikation 
• Indholdsstof 
• Seponeringstidspunkt 
• Ændringer foretaget på FMK, som ikke er overført til medicinmodulet 
• Bemærkninger og instrukser 
• Pauseringer 
• Administrerede doser 

  
Er der behov for informationer, udover det som er indeholdt i arkivet, om medicin ordineret og 
administreret i Columna Medicin, kan dette rekvireres for den enkelte patient via mail til 
bifrontend@rn.dk 
 
 

mailto:bifrontend@rn.dk

