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Dokumentation og registrering i NordEPJ 
 

Nedenstående vejledning er en justering af vejledningen fra den 24.3.2022. 

 

GENERELT  
Opsætning af speciale 
 

Første gang du logger på NordEPJ, skal du opsætte dit speciale. 
Se vejledningen ”Opsætning af speciale”. 
Dette skal kun gøres én gang. 
 

Valg af patientkontakt Vær opmærksom på, at du har valgt den rigtige patientkontakt før du begynder 
at dokumentere på en patient. 
Kontakt kan vælges på de grønne pil: 
 

 
Tilgå patienten  
 

 

Fra tilsynet 
(patientlisten) 

 

Klik på patientens navn og du kommer ind i patientkontekst / plan og 
resultater.  

Fra organisatorisk 
kontekst: 

 

Klik på F11 og log på den afdeling, patienten er indlagt på 
 
”Patienter pr. opholdsadresse” (under patientoversigt) viser alle patienter, der 
har opholdsadresse eller kontaktafsnit på den afdeling/afsnit, som du er logget 
ind på. 
 

Fra book-plan Gå ind i afviklingslisten og klik på patientens navn. 

 

Via cpr.nr Skriv cpr. nummeret i feltet øverst tv. 
De senest fremsøgte patienter står øverst i vinduet, når du trykker på pilen 
 

Via patientsøger Klik på ikonet Patientsøgning i øverste venstre hjørne af skærmbilledet 
Udfyld minimum 2 felter i skabelonen 
Klik på Søg eller Tast Enter 
Ved at klikke på knappen Vis fås flere detaljer om den valgte patient, bl.a. 
bopælskommune, e-mailadresser mm. 
Vælg patienten ved at klikke på Vælg Eller  
Dobbeltklik på patienten 
Patientsøgeren kan tilgås fra både organisatorisk kontekst og fra 
patientkontekst 
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Tidstro 
dokumentation 

NordEPJ registrerer automatisk aktuel tid som gældende. Ret evt. tiden til, så 
det passer med, hvornår du startede din intervention. 
Starttidspunktet sættes på, når du opretter aktiviteten. 
 

 
 
OBS der skal ikke slut-tid på.  
Du kan evt. ændre seponeringstidspunktet til det tidspunkt, hvor du forventer 
at patienten bliver udskrevet eller afsluttet.  
 

Datasikkerhed og 
fortrolighed i NordEPJ 

Man skal i princippet have en behandlingsmæssig relation til en patient, for at 
have tilladelse til at logge sig ind på patientens journal. Men reelt må man 
indhente de oplysninger, som er nødvendige, for at man kan varetage sine 
opgaver i dagligdagen. 

Man må ikke gå ind på sin egen eller sine pårørendes patientjournal! 

I NordEPJ bliver man bedt om at begrunde årsagen til adgang til en 
patientjournal, hvis der er gået mere end 3 måneder siden kontakten 
med patienten er afsluttet.  
Hvis årsagen er, at man skal foretage rettelser af fx SKS-kodning, skal man 
angive ”Opslag sker af patientadministrative årsager”. 
 

DOKUMENTATION AF FYSIOTERAPI OG ERGOTERAPI 
OBS! altid at være logget ind på egen afdeling ved dokumentation og registrering 

OBS! 
Reglerne omkring registrering er ikke ændret. Det er derfor vigtigt, specielt for de ambulante forløb, at 

få ”vinget af” i de aktiviteter, der har tilhørende SKS-koder jf. vejledningen: Registreringsvejledning 
(rn.dk), så vores registreringspraksis fortsat følger vejledningen omkring brug af SKAL og KAN-koder. 

Registreringsvejledningen vil snarest blive tilpasset NordEPJ. 

https://pri.rn.dk/Assets/8127/Vejledning-i-brug-af-ergoterapeutiske-og-fysioterapeutiske-SKS-koder-april-2018-ny.pdf
https://pri.rn.dk/Assets/8127/Vejledning-i-brug-af-ergoterapeutiske-og-fysioterapeutiske-SKS-koder-april-2018-ny.pdf
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Fra tilsynet Dobbeltklik i tilsynet ud for det tidspunkt, hvor interventionen har fundet sted. 
Et fysio- eller ergoterapeutisk notat åbner op, og der dokumenteres heri. 

- Bruges som udgangspunkt ved indlagte patienter, hvor der er oprettet 
tilsyn, da tilsynet vil blive ved med at stå åbent under hele 
indlæggelsen. 

- Der skal som minimum dokumenteres i tilsynet første gang patienten 
ses, da tilsynet ellers ikke kan afsluttes.  

 

Fra booking Klik på dotten ud for bookingen. Et fysio- eller ergoterapeutisk notat åbner, og 
der dokumenteres heri. 
 

I plan og resultater Her kan der vha. højreklik oprettes og afsluttes aktiviteter og standardplaner. 
- Bruges som udgangspunkt ved indlagte patienter, hvor der er 

selvvisitering. 
 

Aktiviteter En aktivitet er en betegnelse for de faglige handlinger, som udføres i 
forbindelse med behandling eller pleje af en patient. Til alle aktiviteter findes 
der skabeloner, hvor resultatet af aktiviteten dokumenteres.  
 
Alle relevante aktiviteter er lagt ind i vores eget standardaktivitetsbibliotek i 
NordEPJ. Du kan evt. orientere dig i hvilke standardaktiviteter, der er sat op i 
afdelingen.  
1. Højreklik et vilkårligt sted i Plan og resultater.  
2. Vælg Opret aktivitet eller genvejen Ctrl + T 
 
Aktiviteter seponeres som udgangspunkt efter 6 timer, så de ikke fremgår af 
oversigten, men kan forlænges, hvis det skønnes relevant (se ovenfor). De kan 
fortsat ses i journalen efter seponering. 
 

Standardplaner  Standardplaner er en samling af aktiviteter, som har den fordel, at den forbliver 
åben indtil de lukkes aktivt. 
Indtil videre har vi kun to standardplaner: 
1. Dysfagi 
2. FEES 
Disse oprettes og afsluttes ligeledes fra “Plan og resultater” 
 

Fælles 
dokumentation 

Hvis der laves fælles dokumentation, kan feltet “medforfatter” anvendes (se 
senere i vejledningen). 
 

To terapeuter 
sammen om 
undersøgelse og/eller 
behandling 

Dokumentation: Hvis to terapeuter sammen undersøger og/eller behandler en 
patient, foretages SKS registreringen af den terapeut, som laver notatet (ved 
fælles dokumentation sker indberetning af SKS kode for den terapeut, som sidst 
har dokumenteret (den der trykker ok på notatet sidst)). 
 
HUSK sætte tillægskoden for 2 terapeuter på (APFC/APFB) som “tilføj aktivitet”, 
hvis I har været 2 om undersøgelsen/behandlingen. 
En ydelse skal kun registreres én gang, og den anden terapeut skal derfor IKKE 
registrere. 

AKTIVITETERNE FYSIOTERAPEUTISK NOTAT OG ERGOTERAPEUTISK NOTAT 
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Indlagte patienter Aktiviteterne Fysioterapeutisk notat og Ergoterapeutisk notat er basis for 
dokumentation og registrering.  
De har som udgangspunkt stort set det indhold, som vi kender fra Clinical Suite. 
De indeholder undersøgelse og intervention og kan både bruges til 1. gangs 
undersøgelser og ved efterfølgende kontakter.  
 

Indhold: Ved bookede patienter er notatet lidt anderledes – bliver ændret 

hurtigst muligt): 

- Medforfatter  
- Årsag til henvendelsen  
- Ergo- / fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering - ZZ5049   
- Tidligere funktionsevne  
- Boligmæssige forhold  
- Aktuel funktionsevne  (Patientens udsagn)  

o Kroppens funktioner og anatomi  
o Aktivitet og deltagelse  
o Omgivelses- og personlige faktorer  

- Aktuelt - Kroppens funktioner og anatomi (Terapeutens vurdering)  
- Aktuelt - Aktivitet og deltagelse (Terapeutens vurdering)  
- Aktuelt - Omgivelses- og personlige faktorer (Terapeutens vurdering)  
- Konklusion 
- Patientens genoptræningsbehov og potentiale 
- Mål  
- Samtykke  
- Terapeutisk intervention 
- Resultater  
- Handleplan 

 

Ambulante (bookede) 
patienter 

Skabelonerne til dokumentation af de ambulante aktiviteter er bygget op 
omkring det Fysioterapeutisk notat og Ergoterapeutisk notat, samt de 
aktiviteter (SKS-koder), der var koblet til opgaverne i BookPlan.  
 

Medforfatter til 
notatet 
 

Ving af i boksen, hvis I har været to om notatet. Den anden person fremsøges i 
feltet, og der sættes rolle (fx ergoterapeut) på personen. 
 

Årsag til 
henvendelsen 

Årsag til henvendelsen fx diagnose og ordination 

Ergo-/ 
fysioterapeutisk 
undersøgelse eller 
vurdering - ZZ5049 
 

Der vinges af i boksen.  
Beskrivelsesfeltet anvendes kun, hvis der er særlige forhold omkring 
undersøgelsen. 
Undersøgelsesfundene dokumenteres i de enkelte felter i Ergo-/ 
fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering.  
 
Et blankt felt betyder, at punktet ikke er relevant for undersøgelsen af den 
pågældende patient og vises ikke i notatet.  
Du behøver IKKE vinge af i alle felter – kun hvis det er relevant for 
patienten/patientgruppen.  
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Brug fritekstfelterne, hvis ikke der kan vinges af i relevante felter. 
 

Tidligere 
funktionsevne 
 

Patientens tidligere funktionsevne beskrives, som du er vant til. 

Hvis du synes, det er relevant, kan boksen “boligforhold” (og ved ambulante 
”hidtidigt dagligt funktionsniveau”) benyttes som supplement, (men husk kun 
at dokumentere tingene én gang). 

Aktuelle 

funktionsevne 

 

Patientens aktuelle funktionsevne beskrives som du er vant til. 
Beskrivelsen KAN, men SKAL ikke, opdeles i patientens udsagn og i terapeutens 
vurdering. 
I det ambulante notat er der pt ikke som standard mulighed for at beskrive 
patientens udsagn, men dette kan tilføjes som aktivitet. 
 

Konklusion I konklusionen skrives de vigtigste undersøgelsesfund. 

Patientens 
genoptræningsbehov 
og potentiale 
 

Kan benyttes, hvis det er relevant. Kan hentes direkte ind i 
genoptræningsplanen. 

Mål 

 

Mål for behandlingen udformes på baggrund af undersøgelsen. Der kan 
refereres til PRI instrukser mv. 

Samtykke 

 

Der vinges af i samtykke alt efter behov/relevans 

 

Terapeutisk 
intervention 

 

Interventionen kan beskrives i dette felt, og koderne tilføjes nedenfor under 
“tilføj aktivitet”. 
Du kan også vælge at benytte beskrivelsesfeltet under de enkelte aktiviteter, 
når du bruger “tilføj aktivitet”. 
 

Resultat 

 

Under resultat beskrives de væsentligste resultater af de gennemførte 
interventioner, fx 

• Patientens respons på behandlingen og patientens samarbejdsevne 

• Vurdering af patientens afprøvning af hjælpemidler og 
behandlingsredskaber 

• Løbende observationer, herunder forhold der påvirker patientens 
tilstand, fx smerter, træthed, personlige forhold 

• Resume af samtale med patient/pårørende i relation til den aktuelle 
behandling 
 

Handleplan 

 

Der skrives i handleplan, hvis det er relevant. Kan indeholde 

• Fysio- eller ergoterapeutens næste tiltag 

• Fysio- eller ergoterapeutens anvisninger til, hvordan andre faggrupper 
kan understøtte patientens forbedring af funktionsevne 

• Fysio- eller ergoterapeutens aftaler med patienten, pårørende, 
kommune eller andre. 

• Restriktioner i relevant omfang 
 

Tilføj aktivitet SKS-koder fremsøges i dette felt og indsatsen kan enten beskrives her eller i 
feltet “terapeutisk intervention” ovenfor. 
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Her kan I tilføje de mest anvendte koder i jeres team + øvrige relevante 
aktiviteter. 
- 
- 
-  
 

Angivelse af 
speciale(r)  

Der skal ALTID sættes eget speciale i det første felt og den afdeling/det 
ambulatorium, som pt kommer fra, sættes i det andet specialefelt. Dette for at 
notatet kan ses under patientens speciale. 
 
Tryk OK, når notatet er færdigt. 
Kan evt. gemmes som kladde og åbnes senere igen. 
 

DOKUMENTATION AF RESPIRATIONSFYSIOTERAPI 
Aktiviteten  
Fysioterapeutisk 
undersøgelse og 
behandling ved 
respirationslidelser 

Respirationsfysioterapi kan dokumenteres og registreres i aktiviteten 
“fysioterapeutisk undersøgelse og behandling ved respirationslidelser". 
Aktiviteten kan benyttes selvstændigt eller i forlængelse af “Ergo-/ 
fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering”. 
 
 

 

 


